
 

 
 للشيخ المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا تعالى

 

 آل الشيخبن عبد العزيز للشيخ صاحل 
 -حفظه اهلل تعاىل-

 [ة( أشرطة مفّرغ70])
هذل زيزذي   -كسذل سهللذذترى  -ف وذل  إن هذه  لمساذل ا لمهلهة ذل لمخذل هذلمسول اهللذ   ل  

أن إمذ  ل  جذا وزذ  ةذ  لمبذبلو ولمذدزل  وهل موسل جدل فل ح لىنل لم ذ ،، لذا إنذ  ز ،لمسعلنل
زك ن فل حةقلىول وأن زك ن فل ل لن دز ىول مل زاذخدم ن ف ذ  لكر ذ  مذه هذه  لمساذل ا   نذ  

 ه ذذةل مذذه ه ذذل  لمهلهة ذذل، لذذد  ةولإذل لُذ ِّنذذل مةنذذلّ أنه هذذه  ه ذذةل مذذه ه ذذل  لم وذذ د، 
زكذذ ن هذذهل مذذه أنسذذ  ألذذ لو ولكذذ ، أهذذا لمعةذذل زة وذذل، نذذل لُذ ِّنذذل أن هذذه  دهةذذل فذذل ل مذذل، 

لمدز  ، مه أنس  ط قول، وهه  هل لمط زقل أو هه  مه لمط ق لماذةس ل لمسمسذ د  فذل لمذدز    
 ن   دز   لمنلّ، وموهل لمب خ سممسد له زبد لم هلوراحس  ل  لزخنذ  لب ذلن هذه  لمساذل ا

كذذلن ل   هللذذ ل   ماذذنه أهذذا لمهلهة ذذل ومطذذ ل قول وم  ذذلمول  للمهس ذذ  ال ذذ  فذذل أن زكذذ ن مهلنبذذ
 مه لمسةا و لمنما.مب ك ه أو مه ّ أو... إم  آه    زو دل أو ن لا  أو

  فعنلزخكل لوه  لمسال ا فوسل ولهللخنبلطل نل زنلزخكل لب ح ك ف كذلن زة ذ  أهذا لمهلهة ذل
 وأن ههل م دلقل مقذ   لمنبذل ،نل ص ا ده   هه  لم  ةل فل هه  ل مل ،لب لن أصا لمساأمل

 :«هذهل مذه ل مذ ا لمخذل ىعذ ه لمدلز ذل  «ه كلن قبةكل شب ل لبب  وذالزل لذهال مخخبعه هللنه م
 زة  لم ص   إم  مبخغل  وىب ه لممق مةنلّ.

مذذه أن زنسعنذذل دل سذذل ف سذذل ل انذذ  إمذذل، هذذه  لمذذدز    جذذا وزذذ وهذذل ماذذل ا ز  سذذل أهللذذأ  ل  
هلك ىول ولمخذهك   لمسال ا لمع  سل لمخل نمخلج إم ول و  شك فل كا وقذل فذل هذهل لميمذلن، ومذ

زعنذذل حبذذهل مذذ  زكذذ ن فذذل لمسهذذلمأ أن ىسهذذه ماذذأمل، ماذذأمل، مذذه هذذه  لمساذذل ا   لوذذل وذذ وا 
ملجذل إم وذل كسذل قذل  لمول مألم هللل أو مغ   ، وزن   ف وذل وزخأمذا  نوذل أشذد مذل ىكذ ن وزُق أ ش حُ 
 قل :    ن  مةساةل زه مع فخول. ،فل لمسقدمل



 2 آ  لمب خ  مح له زبد لمعيزيمةب خ لمع مل لمب خ صل

 لفوذذذذّ  ل ش طذذذذ
   و لمب زط ل

 الوجه األول:
 مقدمـــــة
 .وصف عام للرسالة. 

 .ذكر من شرح هذه الرسالة ومنهم األلوسي 

 .تعريف اجلاهليني 

 معىن اجلاهلية وعلى من تطلق يف الكتاب والسنة. 

 :تقسيم اجلاهلية 

 األول: مطلقة ومقيدة. االعتبار 

 يف الزمان، يف األشخاص. ،الثاين: جاهلية يف املكان االعتبار 

 ة من أطلق لفظ جاهلية القرن العشرين[]ختطئ
  جيمع هذه املسائل.األمر الذي جعل الشيخ 

 أمهية معرفة سنن اجلاهلية 

 .كلن أها لمهلهة ل زخعبدون لإش لك لم لمم ه: املسألة األوىل
 .أصناف الصاحلني 

 .طرق إشراك الصاحلني ومنها الشفاعة 

 ]تعريف الشرك[، ]معىن التسوية[
 :أخذ هبذه املسألة 

 ال إله إال اهلل[.أهل الكالم[ ، 

 .]طوائف من املبتدعة كاألشاعرة مثال، ]شرح السنوسي لكلمة التوحيد 

 .ممن عاصر الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 

 .عظم هذه املسألة 

  النار واستباحة الدم واملال. أهلالفرق بني ترتب أحكام الكفار وأنه من 

 .منهج الشارح يف شرح هذه املسائل 

 :من الشريط الوجه الثاين
 لمخس ق فل لمدزه ولمدن ل وز ون أن  ه  لم  لو.: املسألة الثانية
 .حال أهل اجلاهلية يف تفرقهم يف دينهم 

 كيف ذلك؟األمر باالجتماع يف الدين ، 

  اجتماع يف األبدان( يف الدنيا باالجتماععالقة االجتماع يف الدين(. 
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 ]ظهور األحزاب من تفرق األبدان[
 م لمسل وزد، ل نق لد م مل ل م  فض ةل.: سألة الثالثةامل

  حال أهل اجلاهلية من ناحية معاملة الوالة وكيف انتقل إىل املسلمني وخمالفة الرسول .لذلك 

 .حال اجلزيرة قبل الدعوة 

 األسئلــــة:
 ؟ما رأيكم فيمن يقول على العامل أن يعلم منهج السلف دون التطرق إىل املناهج الضالة .1

ْبِا لمةاِ  جتِس ع ل﴿هل اآلية  .2  [ يف الدين أم الدنيا؟171]آل عمران:﴾وتلْزختِ ُس ل ِلمت

 ذكر أن املسألة األوىل من أجلها شرع اجلهاد أرجو التوضيح. .1

بالنســـبة لتعلـــيقكم علـــى عـــدم دقـــة قـــول )جاهليـــة القـــرن العشـــرين( أال  مـــل علـــى أن أعظـــم النـــا  يف  .4
 جاهلية؟

 املال، لكن مس العرض هل يصرب عليه؟ يصرب على الضرب وأخذ .5

 اختالف طبعات مسائل اجلاهلية. .6

 من قاتل  ت راية كفرية؟ .0

 هل كل املسائل التسي ذكرها املؤلف خمرجة من امللة؟ .8

 قول من قال أن حممد بن عبد الوهاب خرج عن العثمانيني؟ .9

 ى باطل؟كانوا يعلمون أهنم عل  هل نستطيع أن نقول أن اجلاهليني يف عهد الرسول  .17
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  رلنللمب زط لم
 الوجه األول:
 .ل هللخد   زة  لط ن لمبل  لأن  مل زخبع  إ  لمضعسل : املسألة الثامنة
 .املعىن العام للمسائل اليت قبلها 

 .الضعفاء يف نظر أهل اجلاهلية 

 :صوارف اتباع احلق 

 .االستكبار واهلوى 

 .الغىن 

  مها.اجلاه سواء نسب أو رئاسة أو غي 

 .العجب بالنفس 

 ]شرح معىن األرذلون[
 .قاعدة اإلميان اللغوي والشرعي يف القرآن بتعديته بالباء والالم 

 .سريان هذه املسألة يف قوم نوح 

 ]تعريف أعقل العقالء[
 :سريان هذه املسألة ألصناف من هذه األمة 

 .الصنف األول: أهل الرئاسة بأنواعها 

  سفة.لالذين درسوا الفالصنف الثاين: قوم العقالنيني 

 ]معىن كلمة احلشوية[
 .الصنف الثالث: أهل األموال 

 .الصنف الرابع: العصريون اإلسالميون املهتمون بالفكر 

 .الصنف اخلامس: طوائف من الدعاة والدعوات 

 .خالصة املسألة 

 لساقل لمعةسل  ولمعبلد. لإلقخدل : املسألة التاسعة
 نصارى.اقتداء أهل جاهلية العرب بعلماء ال 

 :الوجه الثاين من الشريط
  بعلماء اليهود. إقتداؤهموكذلك 

 .سريان هذه املسألة يف هذه األمة 

 ]طائفة تفيت على املذاهب األربعة[
 .الصنف الثاين فسقة العباد 

  بفسقة العباد هبذه األمة. اإلقتداءسريان 

 ]يف الصوفية[
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 .خالصة املسألتني 

 ]نصيحة يف إبطال رد املخالف[
 ــة:األسئل

 ما سبب اختيار جحر الضب على وجه اخلصوص.  .1

 من يفيت بالشريعة يف الفتوى ويف القضاء بالقانون، هل هذا كفر؟ .2

 ما معىن فقه الواقع؟ .1
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  رلمثلمب زط لم
 الوجه األول:
 .ل هللخد   زة  لط ن لمدزه لقةل أفول، أهة  وقةل ح ول: املسألة العاشرة
 ه املسألة يف قوم نوح.سريان هذ 

 ]تصحيح كلمة حفظهم إىل حظهم[
  [20]هود:﴾لتلِد  لم اْأ ِ ﴿أوجه قراءة. 

  أختلف فيه على ثالثة أقوال. (لتلِد  لم اْأ ِ )تفسي 

 ذه املسألة يف قريش وقبلهم قوم موسى.سريان ه 

  األمة الشعبة يف هذهسريان : 
 الذين يعتزون بالعلوم اخللفية من أصحاب الكالم. 

 .طائفة من غالة الفقهاء 

  عبد الوهاب من العلماء.حممد بن من عاصر الشيخ 

 .الذين ادعوا أن باب االجتهاد قفل 

 .من دخلته هذه الشعبة يف وقتنا 
 .ل هللخد   للمق لّ لمسلهللد: املسألة احلادية عشرة

 .القيا  عند اجلاهليني 

 منها أنواع القياسات اليت استدلوا هبا: 
 (.كفار قريش من قبلهم)ن الرسول بشر ووجه الشبه فيه إبطال النبوة بأ 

  (.املعتزلة وغيهم) نيبإذا أثبت للويل كرامة صار 

 (.الصوفية)بشيء  صّ تخي النيب ال 

 .كل من اتصف باإلميان يتربك بذاته 
 لعدم إبطال النبوة.   الصحيح ومقتضاهالقيا 

 .مقتضى القيا  الصحيح يف هذه األمة 

  املسألة. يرادإمقصد الشيخ يف 
   :من الشريط الوجه الثاين

 .لنكلا لمق لّ لم م ح: املسألة الثانية عشرة
 .وقد ذكرها مع املسألة اليت قبلها 

 .لمغة  فل لمعةسل  ولم لمم ه: املسألة الثالثة عشرة
 الغلو يف العلماء وكان له أحناء: 

 .اتباع العلماء يف التحليل والتحرمي 

 الكتب املنزلة كما حصل لليهود والنصارى. اعتقاد أن للعلماء تغيي ما يف  
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 :الغلو يف الصاحلني 

 .اعتقاد كل ما فعلوه من الصالح والعبادة 

 منزلة املقربني من امللوك منهم.أن هلم منزلة عند اهلل يف حياهتم ومماهتم ك اعتقاد 

 .التربك بالصاحلني عند اليهود والنصارى 
  مة:الغلو يف هذا الغلو يف هذه األسريان هذا 

 .الغلو يف العلماء 

 .قبول أقوال من ينتسب إىل العلم دون حجة 
 [.املالكي يكالمه على حممد علو [، ]مثال على ذلك مسألة الشفاعة] [،أصحاب الفقه[، ]أصحاب الكالم]

 .الغلو يف الصاحلني 

 .املقصود من املسألة 

 ذه املسألة التكلم على التعصب والغلو واجلفاء.كتتمة هل 

 :ةــــاألسئل
 وهل يدخل فيه األشاعرة واملاتريدية؟ لفظ أهل السنة واجلماعة ودعوة النا  إليه .1

 ج املرأة ما حكمه؟السائل الذي خيرج من فر   .2

 حماضرة املنهجية يف طلب العلم اليت ألقيتها األسبوع املاضي هل سجلت؟ .1

 سؤال عن زبدة التفسي خمتصر فتح القدير حملمد سليمان األشقر. .4

 صغية مع إصرار وال كبية مع استغفار صحيحة؟ هل العبارة ال .5

 هل يستطيع املسلم فهم العقيدة دون حفظ القرآن ؟ .6

 .«صة ل وال  كا ل  وفلج »الصالة خلف املبتدع والقبوري ودرجة حديث  .0

 ما الفرق بني الفرقة الناجية والطائفة املنصورة؟ .8

هلل عـــنهم. وهــل لـــه عالقـــة بتقســيم فرقـــة ناجيـــة عقيــدة أهـــل الســنة واجلماعـــة يف احلـــرب بــني علـــي ومعاويـــة رضــي ا .9
 وطائفة منصورة.
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   لل لمب زط لم
 :الوجه األول

 ]أرجأ الكالم عليها[. زخبع ن لمو   ولم ه وزع و ن زسل جل ت ل  لم هللا: املسألة الرابعة عشرة
 .لزخهلاهل لعد، لمسول فأكهلول ل : املسألة اخلامسة عشرة

 حلجة نوعان:فهم ا 

   (.ي قيم احلجة من ي فهمها)فهم معناها ي 

 .فهم احلجة الفهم الذي جيعله يتبع احلجة 

 .تكذيب اهلل جل وعال هلم وتبيني سبب عدم الفقه هو الطبع على القلوب 

  ان هذه األمة ويف حديثها.مسريان هذه املسألة يف هذه األمة يف قدمي ز 

 ألعـراض جلهـم بـن صـفوان وأنـه من ناحية االعتقادات الكفرية وغيها، ]دليل حلول ا
 سبب البالء العام[.

 من ميكن أن يقال أنه قامت عليه احلجة[.من ناحية العبادات[ ، 
 هل ل  لكخ  لمام .لول زسل آىولزخ ل: املسألة السادسة عشرة

  ُة  لمبا تلِط ُه زتةت  ُمْةِك هلُلةتْ ستلنت ﴿أرجح التفاسي يف اآلية  .[172]البقرة:﴾لىذابذتُع ل متل ىذتخذْ

  هذه املسألة لكل استبدال ملا أنزل اهلل بغيه.أصل 

 :سريان هذه املسألة يف هذه األمة 

 .استبدال الكتاب والسنة بكتب الفالسفة واملتكلمني 

 :الوجه الثاين من الشريط

 عن هدي النيب إىل كتب خاصة يف الزهد. أهل السلوك اعتاضوا 

 ]رد على ابن عريب وفصوصه[
  ألجل كتب أهل البدع.ترك كتب أهل السنة 

  وأمهيتها اليوم.كلمة على هذه املسائل 

 األسئلـــة:
 أهل البدع غي املكفرة هل يشهر هبم وحيّذر منهم ومن آرائهم؟ .1

 لفهم احلجة هل يكفي ذكر أن هذا شرك أو بدعة أو جيب ذكر األدلة؟ .2

 هل وسائل الدعوة توقيفية أم ال؟ .1

 فاء املوانع وثبوت الشروط؟ما معىن قوهلم البد يف إقامة احلجة انت .4

 ؟ما معىن قوهلم قامت احلجة ببعثة النيب  .5

عتذذثت اتهلُلذذ    ﴿ .6 لِ هت حتخاذذ  نذتبذْ ذذل  لذتْعذذدت ﴿ [،15]اإلســراء:﴾وتمتذذل ُكناذذل ُمعتذذهِّ ِّ زتةتذذ  لمةاذذِ  ُحها مِذذا ا زتُكذذ نت مِةناذذل
 [، يستدل هبا بعض اجلماعات على إقامة احلجة.165]النساء:﴾لم ُّهلُلاِ 

 ن خالفوا أئمة الدعوة يف فهم احلجة هل يعلمون قول األئمة يف إقامة احلجة؟الذي .0
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   لمألمب زط لم
 :الوجه األول

 .نابل للطةول إم  ل نب ل : املسألة السابعة عشرة
  تذكي(.تعريف أهل اجلاهلية( 

 .انتساب كفار قريش إىل إبراهيم 

 .نسب السحر إىل سليمان 

 راهيم.انتساب النصارى واليهود إىل إب 

 .سريان هذه املسألة يف هذه األمة 

  نسبة الباطل إىل النيب على طريقتني: 

 .بأن األنبياء فعلوه واعتقدوه 

 .)بأن هذا من دين األنبياء وهو ما وقع يف هذه األمة )استنباطا 

 .سبب تنصيص العلماء على اتباع سلف األمة 

 ]تشبه بعض القرآن على بعض العلماء وكذلك السنة[.
 سميتهم أهل السنة واجلماعة.سبب ت 

 عة ألصوهلمسبب تبيني أهل السنة واجلما. 

 .ل نخالوأها لمهلهة ل زخنلقض ن فل : املسألة الثامنة عشرة
 .حقيقة االنتساب 

  .التنبيه على أن الشيخ شرح معىن هذه املسألة يف شرح كتاب فضل اإلسالم 

 .ف سه زنخا  إم ول لمقدح فل لعض لم لمم ه للمقدح: املسألة التاسعة عشرة

 .سريان هذه املسألة على من عادى امحد يف العقيدة والسلوك 

  انتقاص األئمة األربعة من جراء أتباعهم(.سرياهنا على بعض أتباع املذاهب األربعة( 

 .تنقص بعض الصاحلني كعبد القادر اجليالين واجلنيد 

 الدعوة. وهذا يؤدي إىل القدح يف ،خطأ من: أول ما يقدح يف األولياء 

 .القدح يف اإلسالم بفعل املسلمني 
 .لمك لملت وإنكلافل م لازق لمام    ل زخقلد: املسألة العشرون
 :انقسام اخلوارق ثالثة أقسام 

 .لألنبياء 

 .لألولياء 

 .جرت على يد الكفار والفسقة ومن خرج عن منهج األنبياء 

 :الوجه الثاين من الشريط
 عريف الويل[.]تكملة تبيني تقسيم اخلوارق[، ]ت
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 .جريان هذه املخاريق على هذه األمة 

 األسئلــة: 
 )حنن على طريقة أهل السنة واجلماعة( و)حنن على طريقة السلف(؟ما الفرق بني من قال  .1

 هل حيصل كرامة لفاسق وكيف؟ .2

 هل احملذر من التقليد مشاهبة ألهل اجلاهلية؟ .1

 عة ومنهاج وأخالق؟عقيدة وشريما صحة قول القائل: أسا  اإلسالم أربعة:  .4

 ما هي األدلة اليت تقوم عليها اجلماعات اخلاصة؟ .5

 هل هذا من اإلنصاف؟ ،يقده بعض الطلبة يف بعض اجلماعات بالنظر ألخطاء أتباعها .6

 يوجد من يقسم املخاريق إىل أربع منها الِفراسة. .0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 00 ش ح مال ا لمهلهة ل

  الدّلمب زط لم
 :الوجه األول

 .م   لمضعسل إى ك لمده   فل لممق إذل هللبق : روناملسألة الرابعة والعش
  لِ  وتلْمعتِبذذذذذذذذذلِّ زُ ِزذذذذذذذذذُدونت ﴿ذكــــــــر ســـــــــبب نـــــــــزول اآليـــــــــة وت ت ىتطْذذذذذذذذذُ ْد لماذذذذذذذذذِهزهت زتذذذذذذذذذْدُز نت اتلذاُوذذذذذذذذذْل لِلْمغتذذذذذذذذذدت

 .[52]األنعام:﴾وتْجوت ُ 

 .سريان هذه املسألة على كفار قريش وكذلك اليهود 

 .سرياهنا يف هذه األمة 

 عن احلق اتباع النا  للّصاّد[]من أسباب الصدود 

 .ذكر نتيجة مناظرة جرت بينه وبني أحد العلماء 

 .زاخدم ن زة  لط ن لممق لابق لمضعسل : والعشرون امسةاملسألة اخل
 .عالقة هذه املسألة باليت قبلها 

 .ىم زف كخلو ل  مه لعد مل زقة   :املسألة السادسة والعشرون
 .سريان هذه اخلصلة يف اليهود 

 ر مذاهب العلماء يف  ريف التوراة واإلجنيل:ذك 

 .التحريف من جهة املعىن وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .التحريف بزيادة ونقص لأللفاظ 

 باملعىن واللفظ وهو الصحيح فيما يظهر.  ريف 

 .سريان هذه اخلصلة يف هذه األمة من ناحية التأويل ومثاله ما يكثر من تأويل الصفات 

 لى ابن العريب يف تفسيه لالستواء يف عارضة األحوذي[.]الكالم ع
 األسئلـــة:

 ( ؟8( و)25( و)17)الفرق بني املسألة  .1

 اجلين إذا أسلم هل تقبل شهادته؟ .2

 أين كالم شيخ اإلسالم أن التحريف يف الكتب يف املعىن دون اللفظ؟ .1

 :الوجه الثاين من الشريط 

 ن فيه خي فيرتفع على العوام؟بعض طلبة العلم يقول أنا ال أخالط إال م .4

وقول اإلمام استووا للمصلني وغي ذلك؟  (1)﴾فتِإذتل هللت ازْذُخُ  وتنذتستْ ُل ِف ِ  ِمْه ُاوِحل﴿شرح اآلية  .5
 .وفيه كالم على تعدية استوى بـ: إىل وعلى

 الكالم على مناهج التوحيد يف جامعات السعودية. .6

 معاملة العمال األجانب ملن له سلطة. .0

 مشرك أو كافر إىل جزيرة العرب؟ إدخالز هل جيو  .8

                                                 
 .02، ص:92احلجر:(1)
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 معاملة الكفار و يتهم. .9

  الل لمب زط لم
 :الوجه األول

 .ى ن ف لمكخ  لمبلطةل ونابخول إم  ل : املسألة السابعة والعشرون
 :تصنيف الكتب على قسمني 

 .الزيادة يف الكتب املنزلة 

 .جعل كتب كالشرح للكتب املنزلة 

 هود.سريان هذه املسألة يف الي 

 .سريان هذه املسألة يف هذه األمة 

 .يف الروافض والدروز والنصيية 

 ]سبب كراهة السلف للتصانيف[، ]الغاية احلقيقة من التصنيف[.

 .تصنيف التفاسي عند خمتلف الفرق 

 .سريان هذه املسألة يف وقتنا احلاضر يف أهل الفكر 

 باز لتفاسي الصابوين[.]ذكر منع الشيخ ابن  ]الكالم على تفسي الفخر الرازي[.
 :الوجه الثاين من الشريط
 .  زقبة ن إ  لممق لمه  م  طل سخول: املسألة الثامنة والعشرون

 .سريان هذه املسألة يف اليهود 

 .وجود إجنيل فيه بشارة بالنيب حممد  سريان هذه املسألة يف النصارى[ .]ال تعرتف به النصارى 
 ومنها بعض أتباع املذاهب األربعة. سريان هذه املسألة يف هذه األمة 

 :طريق الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الرد على من خيالفه 

 .ذكر ما عليه طائفته 

 .تبيني أن املقصود من كالم العلماء هو إفهام األدلة 

 م  ذمك فول   زعةس ن مل زة   طل سخول.: املسألة التاسعة والعشرون
 .شرح لطريقة الرد السابقة 
 .فعلقبول ل  لس حول لسل مدزول ل جخسل وهل مه لمعهل    ى ك ل : ثالثوناملسألة ال
 :ذكر أسباب التفرق 

 :ول لِِ  ﴿ العلم ُ لوت ت وتلْمبذتْغضتل ت فذتنتُا ل حت ًّل ِمسال ذُكِّ نذتُوْل لْمعتدت ِإمت  زذتْ ِ، فتأتْ  تزْذنتل لذت ذْ
 [.14]املائدة:﴾لْمِق تلمتلِ 

  :نذتُولْ وتمتل ىذتست اُق ل ِإ ا ﴿البغي  .[14]الشورى:﴾ ِمْه لذتْعِد متل جتل تُهْل لْمِعْةُل لذتْغ  ل لذت ذْ
 .بيان أن فرح كل حزب مبا لديه من عقوبة اهلل له 

 انتهت الفهرسة حبمد اهلل جل وعال
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 سلمسخهر

أهذا لمهلهة ذل مذه   ه  أم ا هلمف ف ول اهلل   ل ه: رمحه اهلل تعـاىلالشيخ حممد بن عبد الوهاب قال 
 لمكخلل  ه ول م  ه مسل    ن  مةساةل زه مع فخول:

 ..........................        لمضدُّ   ز و  حانت  فلمضدُّ 
 ولضدهل ىخب ه ل ش ل         ........................

مذك لهللخماذلن فإن لنضذل  إمذ  ذ ،فأهل مل ف ول وأشدهل هط ل زد، إزسلن لمقة  لسل جل  لم هلل   
وتلماذذِهزهت آمتنُذذ ل لِلْمبتلِطذذِا وتكتستذذُ ول لِلمةاذذِ  ُأْومتاِذذكت ُهذذْل ﴿ىعذذلم   كسذذل قذذل   ،ل لم اذذلا ىسذذمذذل زة ذذ  لمهلهة ذذل 

 ر25سلمعنكب ت:﴾لْم تلهلِلُ ونت 
أنول زخعبدون لإش لك لم لمم ه فل دزل  ل  وزبلدى  ز زدون شسلزخول زنذد ل ، ( لمساأمل ل وم )

وتزذتْعبُذذُدونت ِمذذْه ُدوِن لمةاذذِ  متذذل  ت ﴿لم ذذلمم ه زمبذذ نول كسذذل قذذل  ىعذذلم     زمذذ  ذمذذك، وأنه ل ذذنول أن ل
َُنتل ِزْنذدت لمةاذ ِ  ِ  ُشذستعتل ذُس ت ستُعُوْل وتزذتُق مُذ نت هت ذُهول ِمذْه ﴿وقذل  ىعذلم   ،ر81سزذ نأ:﴾زتُض ُُّهْل وت ت زذتنذْ وتلماذِهزهت لىا ت

  .ر3سلميم :﴾ُهْل ِإ ا مِ ُذقت ِّلُ نتل ِإمت  لمةاِ  زُْمست ُدونِِ  أتْومِ تل ت متل نذتْعُبدُ 
لمذه  أاهللذا فذأى  لذلإله  ، وأهبذ  أنذ  دزذه ل ،  ،وهه  أز ل ماأمل هلمسول ف ول اهللذ   ل  

مه فعا مل لهللخمان ل فقد ح ، ل  أنه ل  جس   لم هللا، وأن    زقبا مه ل زسل  إ  لم لمص، وأهب  
 ل  لمنلا.زة   لمهنل ومأو 

، وزندهل وقعل لمعدلو  و جةول ش   س ق لمنلّ  جةول ل ه ماةل وكلف وهه  هل لمساأمل لمخل ى
زُه ُكةُُّ  مِةا ِ ﴿لمهولد، كسل قل  ىعلم   نتل  وتزتُك نت لمدِّ  .ر33سل نسل :﴾وتقتلىُِة ُهْل حتخا   ت ىتُك نت ِفخذْ

 سلمب حر
، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحـده ال العاملني، محدا كثيا طيبا  رباحلمد هلل، لال ل  لم حسه لم ح ل

 صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إىل يوم الدين.وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  ،شريك له
 أما بعد:

ريقـات يف هـذه الو   بـل إنّ  ،اتمن أهم املهّمـ لكنه اشتمل على مسائل   ،فهذا الكتاب قليل الصفحات
يني علـى أنـواع مللهـم ص النا  من جهالة اجلاهلعث ليخل  إمنا ب   النيب  ألنّ  ؛ينلرسالة هي أصول الد  هذه ا

 .وأصناف حنلهم
 املشركني والكفار أن يرتكوه. ه وأمر به رسول   ،جل وعال مر به اهلل  فإذن هي خالصة ملا أ  

  .إىل كلمتني أو ثالث ل  قِ وهذه الرسالة هي مسائل؛ املسألة منها قد تكون بضعة أسطر، وقد ت  
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لفي حممــود مــة العــراق الشــيخ الّســتناوهلــا بالشــرح؛ بشــرح وجيــز يكشــف عــن مراميهــا ومعانيهــا عالّ قـد و 
لكنـه يف كثـي مـن األحنـاء واملواضـع مل يكشـف الكشـف الـذي  ،وهـو شـرح مطبـوع متـداول ،يوِسـل  شكري األ  

  .ينبغي
وال شك أهنا  تاج ذلك لعظمها   ،يف شرح هذه املسائلماجستي ل رسالة وهناك من إخواننا من سج  

 وليس من رأى كمن مسع. ،كما سرتى
أهذذذذا  ماذذذذل ا لمهلهة ذذذذل لمخذذذذل هذذذذلمف ف وذذذذل اهللذذذذ   ل  ”مسّاهـــا الشــــيخ اإلمــــام رمحــــه اهلل تعــــاىل 

  “لمهلهة ل
 مشــركي هــم األميــون يعــين “أهذذا لمهلهة ذذل”اجلــاهليني الــذين يريــدهم بقولــه  وكمــا ذكــر يف املقدمــة أنّ 
  .وكذلك غيهم من الصابئة واجملو  وأنواع أهل امللل ،العرب وأصناف أهل الكتاب

وهـذه اجلاهليـة  ،ومبـا حيبـه مـن الـدين والطاعـة ،مبا يستحقهو  ،واجلاهلية راجعة إىل اجلهل باهلل جل وعال
وات اهلل وســالمه ممــا خــالفوا فيــه الــدين املشــرتك للرســل صــل هــي كــل مــا كــان عليــه النــا  قبــل رســول اهلل 

 ،فيشرتك يف ذلك ما كان عليه أهل اجلاهلية من العرب .عليهم أو ما شرعه من الدين احلق على ألسنة رسله
وأهـل اجلاهليـة مـن  ،وأهـل اجلاهليـة مـن اجملـو  ،وأهـل اجلاهليـة مـن النصـارى ،وأهل اجلاهليـة مـن أهـل اليهـود

 وهكذا إىل مجيع أنواع أهل امللل. ،الصابئة
  .عىن هبا صاحب احلالوقد تطلق وي   ،ية غالب إطالقها يف الكتاب والسنة ي عىن هبا احلالاجلاهل

 يعـين الصـفة الـيت هـي راجعـة إىل نفـي العلـم واإلغـراق يف  ،وهو أن تطلق ويعىن هبـا احلـال ؛فمن األول
أليب ذر  النيب هذه اجلاهلية اليت هي احلال والصفة منها قول  ،اجلهل مبا أنزل اهلل جل وعال على رسوله

أزت ه ىتذُ  لأمهذِ إ ِإنهذكت لمذُ َ  »بأمـه، قـال عليـه الصـالة والسـالم  -الراجحبـ–حني عـّي رجـال أسـود وهـو بـالل 
وكـذلك قـول  ،«ننخذلن مذه أمخذل مذه أمذ  لمهلهة ذل»وكـذلك قولـه عليـه الصـالة والسـالم  ،«ف كت جلِهة هذل

 ،وحنو ذلك من احلاديث الـيت فيهـا ذكـر اجلاهليـة “ءكان نكاح النا  يف اجلاهلية على أربعة أحنا”عائشة 
ذل ِمقتذْ ،و زُ ِقنُذ نت ﴿ويدل لـذلك قـول اهلل جـل وعـال  ذُه ِمذْه لمةاذِ  ُحْكس  غُذ نت وتمتذْه أتْحات لِهِة اذِل زذتبذْ  أتفتُمْكذلت لْمهت

 فإنه يف هذه النصوص يعىن باجلاهلية احلال والصفة. ،[57]املائدة:﴾

 يريدون بذلك أنه  ،ر جاهليعيقال فالن جاهلي، كما يقال امرؤ القيس شاف ،وقد يراد هبا ذو احلال
 .الفرتة اليت هي اجلاهليه املطلقةعيشه يف تلك لهو اجلاهلي 

 
 :واجلاهلية تقسم باعتبارات

 :فتارة تنقسم إىل قسمني 

 وهي اجلاهلية املطلقة.
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 واجلاهلية املقيدة.
 :وتارة تقسم إىل ثالثة أقسام وهي 

 ملكان.جاهلية يف ا
 جاهلية يف الزمان.

 جاهلية يف األشخاص.
 :ولمسق د  لفلمقاسل ل وم  وهل لمهلهة ل لمسطةق

  .الثالث االعتبارات: الكاملة من مجيع الوجوه بأحد للمسطةقلعين نف
، أو بـــبعض لوجـــوه، إمـــا مقيـــدة مبكـــان، أو بزمـــان، أو بشـــخص: يعـــين املقيـــدة بوجـــه مـــن اولمسق ذذذد 

 الصفات.
  :قيدة املكان تكون مطلقة ومفاجلاهلية يف -8
؛ واملكـان جـاهلي ،، هذه يقال هلا أمكنـة جاهليـةملطلقة يف بالد الكفار؛ دار احلرب، بالد الكفارفا

  .ألجل أهنا دار كفار
نــه ال يــزال فــيهم فإوقـد يكــون املكــان فيــه جاهليــة مقيــدة بــبعض األمــور كمــا هــو يف بــالد املســلمني، 

، أو مقيـدة بـبعض األمكنـة هليـة، تكـون مقيـدة بـبعض األشـياءم بعـض اجلابعض خصال اجلاهلية فيكون فـيه
وارتـدوا  أو بلـد أصـبح جاهليـا إذا رجـع أهلـه ،دون بعض، تقـول البلـد الفـالين مـن بـالد املسـلمني فيـه جاهليـة

 .عن اإلسالم إىل الشرك
  :وجاهلية الزمان أيضا مطلقة ومقيدة -5

 ؛كانـت جاهليـة مطلقـة يف الزمـان  بـل مبعـث رسـول اهلل فاجلاهلية يف الزمان املطلقة هي مـا كـان ق
 .بإطالققال هلا جاهلية ي -بعثة النيب  ه  د  ح  و  - يعين كل ما كان قبل زمن الرسول 

واجلاهلية املقيدة بالزمان هذه هي اليت تكون يف بعض ظهـور خصـال اجلاهليـة يف وقـت دون وقـت، 
فتكــــون مقيــــدة  ،ة بوقــــت ظهــــرت فيـــه خصــــال اجلاهليــــةيعــــين مقيــــد ؛لكنهـــا جاهليــــة مقيــــدة وليســــت مطلقـــة

 (2) ....الوقتب
فـال يصــح إطــالق مــن أطلــق )قاهليــة القــرن العشـرين( أو حنوهــا مــن العبــارات الــيت يســتعملها مــن مل 

وال يــزال يف أمتــه مــن ينــافح عــن هــذا الــدين  ،انقضــت اجلاهليــة املطلقــة ألنــه بعــد بعثــة رســول اهلل  ،يــدقق
وإمنــا تكــون منســوبة إىل وقــت مــن األوقــات  ،كــالقرن العشــرين  س مث جاهليــة منســوبة إىل زمــن  فلــي ،ويرفــع رايتــه

  .يعين الزمن فيما إذا ظهرت بعض الصفات مث جياهدها ويظهر عليها أهل احلق باإلنكار فال تصبح جاهلية  

                                                 
 أظن يوجد حذف يف هذا املوضع من الشريط.(2)
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اهليــة ج :لكــن مــا نطلــق نقــول ،فمــثال تقــول القــرن العشــرين ظهــرت فيــه أنــواع مــن اجلاهليــات كثــية
ــةن ِمــن  أ ّمِتــهال  أخــرب بأنــه  والنــيب  ،ن بكاملــهمألن هــذا إطــالق للــز  .القــرن العشــرين ذذقه » يـ ــز ال  ط ائِف  زتةتذذ  لْممت

خهذذذ  زتذذذْأِىلت أتْمذذذُ  ل  و  مذذذه هذذذلمسولظتذذذلِه ِزهت  ت زتُضذذذ هُهْل  متُوْل حت ذذذهت هـــؤالء يبينـــون « وهذذذل زةذذذ  ذمذذذك متذذذه هت
 وينصحون.
  :ومقيدة األشخاص وهي أيضا مطلقة القسم الثالث جاهلية يف -3

 فاملطلقة يف الكافر.
أليب  كمــا قــال النــيب  ،أو يف شــخص يف بعــض حالــه دون بعــض ،واملقيــدة يف شــخص دون شــخص

 .يعين بعض خصال اجلاهلية ؛«ِإنهكت لمُ َ  ف كت جلِهة هل»ذر 
 . ذكرها أهل العلم يف هذا املقاماليتهذه التقسيمات 

ذي حـدا بالشـيخ يف هـذا األمـر العظـيم يعـين التصـدي جلمـع هـذه املسـائل هـو مـا رواه اجلاهلية وال وأهل
إمذ  ل  ن نذل :   جذل ألغذُض لم»أنـه قـال  من حـديث ابـن عبـا  عـن النـيب  ،البخاري وغيه عن النيب 

فمــن  «دمتذذ لغ ذذ  حذذقه م و زذذقت  ئةذذ  د، لمذذ  ُمةِمذذد  فذذل لممذذ ت،ْ وُمْبخذذسو فذذل لإلهللذذ ، هللذذنهلت لمهلهة ذذلْ وُمطا 
إمذ  ل    جذل ألغذُض لم )طلب وابتغى يف اإلسالم سنة يعين مسـألة مـن مسـائل اجلاهليـة فهـو داخـل يف قولـه

( فمن ابتغى شيئا من أمر اجلاهلية وطلبه أو كان فيه ومل يرتكه بعـد البيـان لـه فهـو داخـل يف هـذا الوعيـد ن نل  
 الذي أخرب به عليه الصالة والسالم.

ذكر هــذه املسـائل لبيــان سـننهم ومــا كـانوا عليــه، قــد تــوالـذين  ،ين خـالفهم رســول اهلل واجلـاهليون الــذ
إن شــاء اهلل يكونـون مــن العــرب كمــا ذكــرت أو مــن أهــل الكتــاب أو غــيهم كمــا ســيأ  إيضــاحه يف مواضــعه 

 تعاىل.
سـناده ومل جنـد ألنه كما يذكر عن عمر رضي اهلل عنه باخلرب مل نعـرف إ ؛وذكر أمهية معرفة سنن اجلاهلية

فإذا عرف  .يف اإلسالم من مل يعرف اجلاهلية أ: إمنا تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأنه قال إسناداله 
املرء اجلاهلية وعرف أنه جيب عليه أن يتباعد عنها كان أحرى له أن يكون على بينة من أمره وال تدخله سنة 

 نذذذ    ، وهلـــذا قـــال الشـــيخ رمحـــه اهلل يف هـــذه اخلطبـــة )مـــن ســـنن اجلاهليـــة وال مســـألة مـــن مســـائل اجلاهليـــة
( ال غىن باملسلم عن معرفة هذه األمور؛ ألهنا أمور دخلت علـى املسـلمني وابتغـوا سـنة للمساةل زه مع فخول

ولضذذدهل وكمــا ذكــر مــن قــول الشــاعر ) ،اجلاهليــة عــن جهــل تــارة، وعــن علــم مــع عنــاد واســتكبار تــارة أخــرى
فالضــد يظهــر حســن ه ) وقولــه هنــا (فلمضذذد ز وذذ  حاذذنت  لمضذذدُّ ) الشــاعر اآلخــر قبلــهوقــول  (ىخبذذ ه ل شذذ ل 

 املعروفني يقول يف وصف شخص:الضد ( هذا من كالم عجز بيت للمنبجي أحد الشعراء 
 والشعر مثل الليل مسود          فالوجه مثل الصبح مبيض  

 ه الضد  والضد يظهر حسن         فان ملا استجمعا حسنا نص
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 فهذا من الشعر السائر املعروف أليب الطيب املتنيب قالك (ولضدهل ىخب ه ل ش ل قوله ) وأما
 ونذميهم وهبم عرفنا فضله         وبضدها تتبني األشياء

، املتنسكة الذين مـالوا إىل التصـوفثين هبا وميدح هبا أبا علي هارون بن عبد العزيز الكاتب أحد يف قصيدة ي  
 .تنبه لذلكعلت وكأهنا بيت واحد فج  ويف بعض الطبعات 

ذكــر املســألة األوىل مــن هــذه املســائل أال وهــي أن أهــل اجلاهليــة كــانوا يتعبــدون بإشــراك الصــاحلني يف 
ون ذلـــك وأن اهلل جـــل وعـــال حيـــب عبـــادهتم، يف العبـــادة والـــدعاء يرجـــون شـــفاعتهم لظـــنهم أن الصـــاحلني حيبـــ

 .ذلك
 فأهـــلألنتهـــا مســـألة اإلخـــالص يف الـــدين، والعبـــادة  النـــيب  رســـالة ؛وهـــذه املســـألة هـــي زبـــدة الرســـالة

  .اجلاهلية كانوا يتعبدون اهلل جل وعال بإشراكهم الصاحلني يف عبادة اهلل
 الصاحل يراد به العهد وهو ثالثة أصناف:و  والصاحلون مجع الصاحل.

 األنبياء والرسل. -8

  الصاحلون من البشر. -5

 املالئكة. -3
وتـارة  ،فتـارة يعبـدون نبيـا ،بالعبادة طوائف من األميني مشركي العرب وغيهم وهؤالء قد وقع يف إشراكهم

تت  ﴿. قــــال جــــل وعــــال يعبــــدون صــــاحلا لــــيس مبلــــك وال بنــــيب وتــــارة ،كــــادعــــون ويعبــــدون مل   أتفذتذذذذ تأتزْذُخْل لمذذذذ ا
ِإْذ قتذ﴿وقـال جـل وعـال  ،[27-19]الـنجم:﴾ (وتمتنتل ت لمرالمِرتلت لْ ُْهذ ت 83وتلْمُعيا ) ةاذُ  زتلِز اتذ  للْذهت متذْ زتلت ل ت لموت

ْ ِه ِمْه ُدوِن لمةا ِ  ت  ِّ لىاِ ُهوِنل وتأُمِّل ِإمتوت  (1)وتزذتْ ،ت زتْمُبُ ُهْل جتِس ع ل نُلا زذتُق  ُ ﴿ [116]املائـدة:﴾أتنلت قُذْةلت مِةنال
ذذلنُ ل زذتْعبُذذُدونت  ِ  ِإزاذذلُكْل كت ذذُس ت ذذِل أتهت ِ كت يــات يف آنــواع يف عــدة جــل وعــال هــذه األاآليــات، ذكــر [47]ســبإ:﴾مِْةست ت

أو هذا العمل الذي كانوا يعملونه من إشراك الصـاحلني جـاء يف هـذه األمـة وورثتـه هـذه  ةوهذه الشبه ،القرآن
يســتغيثون هبــم، تــارة  تــارة ،لــيهمإواجلــاهليون حــني عبــدوا الصــاحلني يعــين أهنــم توجهــوا  ،األمــة مــن اجلــاهليني

مــن أفعــاهلم، وهــذه وحنــو ذلــك م، تــارة يستشــفعون هبــم، تــارة جيعلــوهنم وســائط ، تــارة ينــذرون هلــيــذحبون هلــم
عـني مـا حصـل وحـدث  هـي -أعـين األفعـال–وهذه هي  ،األعمال حكم عليهم اهلل جل وعال أهنم مشركون

 بعد القرون املفضلة. يف هذه األمة
وكـانوا  ،علوهنـا عـن علـمهل كان أهل اجلاهليـة يعملـون تلـك األعمـال عـن جهـل أم عـن علـم؟ بـل كـانوا يف

ُهْل ﴿عـنهم قال جل وعـال  ،وهلذا جادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق ،يعلمون حججا لذلك ذل ِزْنذدت فت ُِحذ ل ِلست
ة للعلــم الــذي أنزلــه مضــاد ،، فأهــل اجلاهليــة عنــدهم علــوم ولكنهــا مضـادة لعلــم األنبيــاء[81]غـافر:﴾ِمذذْه لْمِعْةذذلِ 
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ُهْل ِمذْه لْمِعْةذلِ فت ُِحذ، قـال جـل وعـال )اهلل جل وعـال ذل ِزْنذدت وهلـذا مـن  ،عنـدهم علـم ولكنـه لـيس بنـافعف ،( ل ِلست
فإمنا حياجهم بشبه مثل الشـبه الـيت كانـت عنـد أهـل اجلاهليـة وواجهـوا  ،أهل التوحيد يف األزمان املتأخرة حاجّ 
بُذُدُهْل ِإ ا مِ ُذقت ِّلُ نتذل ِإمتذ  متذل نذتعْ ﴿ومن أعظمها ما قال الشيخ رمحه اهلل تعـاىل يف قولـه تعـاىل  ،رسول اهلل هبا 

جد تمن أعظمها مسألة الشفاعة، طلب الزلفى إىل اهلل جل وعال بأولئك الصاحلني، ف .ر3سلميم :﴾لمةاِ  زُْمست 
أن منهم طائفة يقولون حنن ال نتوجه إىل األولياء، إىل الصاحلني، إىل األنبياء، ألجل أهنم يستقلون بالنفع أو 

ألجل ما هلم من املقام الرفيع عند اهلل جل وعال وهذا  ؛إمنا نتخذهم شفعاء عند اهلل جل وعالو  ،بدفع الضر
األصــل هــو الــذي يفعلــه املتــأخرون، املشــركون مــن هــذه األمــة حيــث إهنــم يزعمــون أهنــم مــا اختــذوا أولئــك إال 

ســطة شــيء آخــر، ون تلــك الواســطة وذلــك العمــل يســمونه توســال، والتوســل شــيء واختــاذ الواويســمّ  ،واســطة
ذذذقا ﴿عنـــدهم شـــبه وحجـــج ولكنهـــا داحضـــة كمـــا قـــال اهلل جـــل وعـــال  ذذذلدتُم ل لِلْمبتلِطذذذِا مُِ ْدِحُضذذذ ل لِذذذِ  لْممت وتجت

ْهىُذُولْ  إىل  ،، إىل الصـاحلني؛ يعـين بعضـهم يتوجـه إىل األوليـاءوهـم تـارة يعبـدون عبـادة مسـتقلة ،[5]غـافر:﴾فتأتهت
فيصــرفون بعــض العبــادات هلــم اســتقالال،  ،اد هلــم منزلــة عنــد اهللب ــيتوجهــون ألجــل أهنــم ع   ،إىل العــزى ،الــالت

  .وتارة يتخذوهنم واسطة
، فإن اهلل جل وعـال أهل اجلاهلية فإذن هذه املسألة هي أعظم املسائل اليت خالف فيها رسول اهلل 

بُذذذُد ُمْ ِة  ذذذل متذذذُ  قُذذذْا لمةاذذذ ت أتزْ ﴿فقـــال جـــل وعـــال آمـــرا نبيـــه  ،وأن يـــأمر النـــا  بـــاإلخالص ،بـــاإلخالص أمـــره
وتمتذذذل أُِمذذذُ ول ِإ ا مِ ذتْعبُذذذُدول لمةاذذذ ت ﴿وقـــال جـــل وعـــال [ 15-14]الزمـــر:﴾(فتلْزبُذذذُدول متذذذل ِشذذذْاُخْل ِمذذذْه ُدونِذذذ ِ 81ِدزنِذذذل)

  ذذل متذذُ  أُِمذذْ ُت أتْن أتْزبُذذدت لمةاذذ ت ُمْ ةِ  (4) رِإنِّذذلسقُذذْا ﴿وقــال جــل وعــال  ،[5]البينــة:﴾ُمْ ِةِ ذذ هت متذذُ  لمذذدِّزهت ُحنذتستذذل ت 
وهكــذا يف آيــات كثــية يــأمر اهلل جــل وعــال  ،[12-11]الزمــر:﴾(وتأُِمذذْ ُت ِ تْن أتُكذذ نت أتوا ت لْمُسْاذذِةِس هت 88لمذذدِّزهت)

  .خالفوا ذلك فأشركوا ،والتوجه إليه وحده دومنا سواه ،ونبذ الشرك ،بإخالص الدين له
هـو الشـبيه  دّ وهـذا هـو الشـرك األكـرب، والنِـ ،ما معىن الشـرك؟ أهنـم جعلـوا هلل جـل وعـال نـدا يف العبـادة

  ، قال:والنظي كما حسان يف هجائه
 له بندٍّ       فشركما خليكما الفداء أهتجوه ولست  

فمن جعل أحدا مع اهلل مثيال ونظيا هلل يف العبادة والتوجه فقد سواه باهلل جل  ،يعين لست له مبثيل وال نظي
ت م  ر  ذي حكم اهلل جل وعال به على املشركني بأهنم من أهل النار وأهنم ح  وقد أشرك بذلك الشرك ال ،وعال

 عليهم اجلنة.
قــال جــل وعــال يف ســورة الشــعراء  ،قــال جــل وعــال خمــربا عــن احتجــاج املشــركني وقــوهلم آلهلــتهم يف النــار

فـأخربوا عـن أنفسـهم  ،[98-90]الشـعراء:﴾ هت (ِإْذ ُناتذ ِّزُكْل لِذ توِّ لْمعتذلمتسِ 39ىتلمةاِ  ِإْن ُكنال متِسل وتذ ت و ُمبِذ هو)﴿

                                                 
 الشيخ حفظه اهلل قال: إمنا.(4)
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ألهنم توجهوا إىل اهلل  ؛أهنم سووا آهلتهم برب العاملني، وهذه التسوية تسوية يف حمبة العبادة، تسوية يف العبادة
فهــذا  ،عبـدوا اهلل وعبــدوا غـيه، صــرفوا بعــض أنـواع العبــادة هلل وصـرفوا بعضــا آخـرا لغــي اهلل ،وتوجهـوا إىل غــيه

املشـركون  اسـتنكفوهلـذا  ،د، أهنم جعلوا هلل عبادة وجعلـوا لغـيه عبـادة أيضـالتسوية وهو معىن اختاذ الن  معىن ا
ذذْل   ﴿مــا ذا قــالوا؟  ،بكلمــة التوحيــد ال إلــه إال اهلل ملــا أتــى النــيب  ل متبت ذذهت ل ِإنا هت ذذل وتلِحذذد  ذذلت ِإمتو  أتجتعتذذات لْلِموت

   .[5]ص:﴾ُزهتلو  
مــن  دخــل هــذا األمــر يعــين هــذا النــوع مــن الشــرك يف املســلمني بعــد مضــي حنــو   واليــوم إذا رأيــت فإنــه قــد

  .ثالثة قرون شيئا فشيئا
هـو أنـه فسـرت كلمـة التوحيـد بأهنـا دالـة علـى مـن أجلـه دخـل هـذا النـوع مـن الشـرك وأصل البالء الـذي 

 ،د اهلل جـل وعـال بالعبـادةمل جيعلـوا كلمـة التوحيـد دالـة علـى إفـرا ،كما عليـه أهـل الكـالم ومـن تـبعهم  ،الربوبية
وهلــذا  ــد يف كتــب أهــل الكــالم أهنــم قــالوا اإللــه هــو  ،وإمنــا جعلوهــا دالــة علــى إفــراد اهلل جــل وعــال بالربوبيــة

: ال معناهــا . ال إلــه إال اهلل عنــد أهــل الكــالماالخــرتاع، اإللــه مــا عنــدهم؟ القــادر علــى االخــرتاعالقــادر علــى 
ذأتْمخذتُوْل متذْه هتةتذقت ﴿إال اهلل. وهذا املعـىن يقـر بـه أهـل اجلاهليـة  -لقيعين على اخل- االخرتاعقادر على  وتمتذِاْه هللت

ُقذذذ ُمها هتةتقتُوذذذها لْمعتيِزذذذُي لْمعتِةذذذ لُ  ذذذست تلِت وتلْ تْالت مت ذت ُقذذذ ُمها ﴿ [،9]الزخـــرف:﴾لماا ذذذأتْمخذتُوْل متذذذْه هتةتقتُوذذذْل مت ذت وتمتذذذِاْه هللت
غـيه ال خيلـق شـيئا،  وحـده وأنّ  االخـرتاعهلل جـل وعـال هـو القـادر علـى ن اأكانوا يوقنون بـ  ،[80]الزخرف:﴾لمةا ُ 

ُهذْل ُزْ ةتُقذ نت ﴿بقولـه  جـل وعـال هلـذا احـتج علـيهم ربنـا ذْ ا ل وت ألهنــم  [191]األعـراف:﴾أتُزْبذ ُِك نت متذذل  ت زتْ ةُذُق شت
 .يقرون بتلك املقدمة

 ،قــرروه يف كتــبهم ،وه يف كتــبهمكــذلك أخــذ هــذا املعــىن طوائــف مــن املبتدعــة مــن جــنس األشــاعرة فقــرر 
فيقـــول أحـــد مـــن متـــأخريهم وهـــو الس نوســـي يف رســـالته الـــيت يســـموهنا أم الرباهـــني، يقـــول فيهـــا يف معـــىن كلمـــة 

وال مفتقـرا إليـه كـل مـا عـداه إال اهلل، فمعـىن اإللـه  ،: فمعـىن ال إلـه إال اهلل ال مسـتغنيا عمـا سـواهيقول التوحيد
سواه املفتقر إليه كل مـا عـداه. ملـا در  النـا  مثـل هـذه صـار توحيـد العبـادة  املستغين عماهو  -هذا كالمه–

عنــدهم لــيس هــو معــىن كلمــة التوحيــد، احنــرف النــا  شــيئا فشــيئا حــ  اختــذوا آهلــة مــن دون اهلل، يظنــون أن 
وهـذا أصـل  ،سـؤاله لـيس مـن الشـرك –ب ظـنهمس ـعلـى ح  - املوتى وسؤال من له جـاه عنـد اهللالتعلق بأرواح 

حـــ   ،ظـــم أصـــحاهباشـــيدت وع  ظمـــت القبـــور وأ  شـــيئا فشـــيئا دخـــل حــ  ع   ،الــبالء الـــذي دخـــل يف املســـلمني
ح  وصل األمر يف عهد الشـيخ اإلمـام حممـد رمحـه اهلل تعـاىل إىل أهنـم   ،عتقد أن هلم بعض خصائص اإلهليةأ  

يشـــركون هبـــم يف الرخـــاء ويف بـــل كـــانوا  ،كـــانوا يعتقـــدون فـــيهم أهنـــم ينفعـــون ويضـــرون اســـتقالال والعيـــاذ بـــاهلل
 الشدة.

أن مشــركي أهــل زماننــا أعظــم شــركا مــن مشــركي العــرب ذلــك ألن قواعــده األربــع: قــال الشــيخ يف  هلــذا
أولئــك كــانوا يشــركون يف الرخــاء وأمــا يف الشــدة فكــانوا يوحــدون اهلل وخيلصــون الــدين لــه كمــا قــال جــل وعــال 
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ذذذذ ِّ ِإذتل ُهذذذذْل فتذذذذِإذتل اتِكبُذذذذ ل ِفذذذذل لْمُسْةذذذذِك دتزتذذذذ ْ ﴿عــــنهم  ذذذذلُهْل ِإمتذذذذ  لْمبذت ذذذذل نتها ل لمةاذذذذ ت ُمْ ِةِ ذذذذ هت متذذذذُ  لمذذذذدِّزهت فذتةتسا
فــإهنم يشــركون يف الســراء ويف الضــراء كمــا قــال أحــد علمــاء وأمــا أهــل هــذا الزمــان  .[65العنكبــوت:]﴾ُزْبذذ ُِك نت 

ل الــدعوة كــانوا كمــا كــان قبــ  ،الــدعوة حيــث نــاقش رجــال يف تعلــق طائفــة مــن النــا  بــابن عبــا  يف الطــائف
 ،منـذورا لـه ،مذبوحا لـه ،جيعلونه مستغاثا به ،ويصرفون له حقوق اهلل جل وعال ،هلم ايتعلقون به وجيعلونه إهل

يعـين مـن  -أهـل الطـائف  إنّ  -، يقـول لخخـريقـول هـذا أحـد علمـاء الـدعوة–قال له: إن ابن عبـا   ا،مدعو 
يعرفــون ابــن عبــا  وال يعرفــون اهلل، فقــال الرجــل يتوجهــون إىل ابــن عبــا   -االعتقــادكــان مــنهم علــى هــذا 

لكـن مـن عـرف مـا  ،أمـر قـد ال يظهـر لكثـي مـن الناشـئة يف الـبالد اآلخر: معرفتهم بـابن عبـا  تكفـي. وهـذا
 ،جيـد أن هـذا األمـر شـائع منتشـر ،عليه اخلرافيون يف بعض البقاع يف هذه البالد ويف عيها من بالد املسلمني

 هنم يعتقدون أن بعض األولياء هلم الضر والنفع االستقاليل.دون يف أزيبل إهنم ي
 ،بـــإخالص الـــدين لـــه وهــي الزبـــدة لرســـالة النـــيب  ،هــذه املســـألة ذكرهـــا الشـــيخ أول مســـألة لعظـــم شـــأهنا

 ونبذ الشرك الذي كان يفعله أهل اجلاهلية. ،به اإلشراكوبتوحيده جل وعال وعدم 
بــأن اهلل حــرم عليــه اجلنــة ومــأواه النــار كمــا قــال جــل  النــيب  إن مــن فعــل ذلــك فقــد أخــرب :قــال رمحــه اهلل

(5)راتلِّذذلسلتنِذذل ِإهلْلذذ تل ِ ات لْزبُذذُدول لمةاذذ ت  وتقتذذل ت لْمستِاذذ ُح زتذذل﴿وعـال خمــربا عــن قــول عيســى بـن مــرمي عليــه الســالم 
 

  .[02]املائدة:﴾لت وتمتْأوتلُ  لمنالُا وتمتل مِة الِمِس هت ِمْه أتن تلاو وتاتلاُكْل ِإناُ  متْه ُزْبِ ْك لِلمةاِ  فذتقتْد حت ا،ت لمةاُ  زتةتْ ِ  لْمهتنا 
أهــل  إذن هــذه املســألة هــي أعظــم املســائل، إذا كانــت هــي أعظــم املســائل الــيت خــالف فيهــا رســول اهلل 

ألن   ؛طفي راثـة دعـوة املصـزة عليها معتنية هبا أمت العناية يكون ذلـك مـن وِ عل مرك  اجلاهلية فكون الدعوة    
أهـل اجلاهليـة، فـإذا كانـت كـذلك فغيهـا مـن  هذه املسألة من أعظـم املسـائل الـيت خـالف فيهـا رسـول اهلل 

ورثة النيب  ،فعليه يكون ورثة األنبياء ،أهل اجلاهلية هي دوهنا يف املرتبة املسائل اليت خالف فيها رسول اهلل 
،  ما يدعون ويهتمون أكثر ما يهتمـون بـه هبـذه املسـألة العظيمـة من ورثوا عنه العلم النافع إمنا يدعون أول

وذلك بنهـيهم عـن الشـرك وبتوضـيح مسـألة  ،اجلنة ن النار وأن جيعلوهم ممن يرجى لهوهي أن ينقضوا النا  م
 إيضـــاح ومعـــىن الشـــهادة هلل جـــل وعـــال بالوحدانيـــة ومـــا فيهـــا مـــن النفـــي واإلثبـــات ومعـــىن الكفـــر متالتوحيـــد أ

 و ذلك من أصول التوحيد.بالطاغوت وحن
بــأمر مل  اهــتمهبــذه املســألة العظيمــة فإمنــا  هتمــاماالفــتعلم أن مــن توجــه يف دعوتــه بغــي  ،إذا كــان كــذلك

إنذك »وهلذا جاء يف حديث معاذ أن النيب عليـه الصـالة والسـالم قـال لـه  ،به أوال رسول اهلل  اهتماميكن 
كمــا يف صــحيح البخــاري يف كتــاب   «ز حذذدول ل  أن ىذذأىل أهذذا كخذذلو فةذذ كه أو  مذذل ىذذدز هل إم ذذ  إمذذ 

                                                 
 مل يذكرها الشيخ.(5)
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إمذذذ  أن »أو «أن   إمذذذ  إ  ل  وأن ممسذذذدل اهللذذذ   ل  شذذذعلد إمذذذ  أن »أو يف الروايـــة املشـــهورة ،التوحيـــد
 .«زبودول أن   إم  إ  ل  وأن ممسدل اهلل   ل 

ألهنــا هــي الــيت هبــا  ؛هبــاوعليهــا جيــب أن تكــون الــدعوة مركــزة مهتمــا  ،فهــذه املســألة هــي أعظــم املســائل
 يتفرق النا  إىل مسلم وكافر، وأما غيها من املسائل فهو دوهنا بكثي.

جــل هــذه املســألة تفــرق النــا  إىل مســلم وكــافر وهــذا يعــين أن مــن أشــرك بــاهلل أمــن  :قــال الشــيخ رمحــه اهلل
وال إطــالق الكفــر  ،عليــهال نتــوان عــن إطــالق الشــرك  ،جــل وعــال صــاحلا أو غــي صــاحل فإنــه كــافر بــاهلل، كــافر

فإنــه يطلــق عليــه أنــه مشــرك كــافر، لكــن الشــرك  ،ألنــه مــا دام أنــه مشــرك بــاهلل جــل وعــال، فعــل الشــرك ؛عليــه
بـــل ذلـــك موقـــوف علـــى البيـــان، موقـــوف علـــى  ،وال يســـتباح بـــه دمـــه أموالـــهطلـــق عليـــه ال تســـتباح بـــه الـــذي ي  

ب عليــه رت ــكــم عليــه بأنــه مشــرك وت  حي   ،حلكــم عليــهالــدعوة، البــد مــن البيــان والــدعوة قبــل االســتباحة، لكــن ا
النار ح  نعلـم  أهليعين بأنه من  ؛ولكن ال يشهد عليه بأحكام الكفار يف اآلخرة ،أحكام الكفار يف الدنيا

  ت راية الكفر.أو أنه قاتل  ،ها عليه أهل العلممأنه رد احلجة الرسالية بعد بياهنا له بعد أن أقا
وطريقتنــا يف هــذا الشــرح ذكــر إيضــاح هلــذه املســألة مبــا يــتم معــه فهــم مــرادات  ،وىلهــذه هــي املســألة األ

 ،ألن املقـام يضـيق عـن ذلـك ؛وليست جمال تقرير املسألة بكل ما يتعلق هبـا مـن فـروع ،املؤلف رمحه اهلل تعاىل
 (6) لفت يف هذا الشأن.وموطن بيان هذه املسائل كتاب التوحيد وغيه من الكتب اليت أ  

 مسخهر سل 
ْزِوْل فت ُِحذذ نت ﴿أنوذذل مخس قذذ ن فذذل دزذذنول كسذذل قذذل  ىعذذلم   )لمساذذأمل لمرلن ذذل( ذذل متذذدت  (7)﴾ُكذذاُّ ِحذذْيوو ِلست
ذذ ت ت متُكذذْل ِمذذْه ﴿ذمذذك هذذ  لم ذذ لو، فذذأى  لل جخسذذل  فذذل لمذذدزه لق مذذ  أنه وزذذ ون وكذذهمك فذذل دن ذذلهل  شت

نتل ِإمت ْ  زِه متل وتصا  ِلِ  نُ ح ل وتلماِه  أتْوحت ذْ نتل ِلِ  ِإلْذ تلِه لت وتُم هللت  وتِز ات  أتْن أتِق ُس ل لمذدِّزهت وت ت لمدِّ كت وتمتل وتصا ذْ
ُوْل ِفذذذذل ﴿وقذذذذل  ىعذذذذلم   ،ر83سلمبذذذذ ا :﴾ىذتخذتست اقُذذذذ ل ِف ذذذذ ِ  ذذذذلنُ ل ِشذذذذ ذتع ل متْاذذذذلت ِمذذذذنذْ لماذذذذِهزهت فذت اقُذذذذ ل ِدزذذذذنذتُوْل وتكت

ذذْل و  لماذذِهزهت ىذتست اقُذذ ل وتلْهخذتةتُسذذ ل ِمذذْه لذتْعذذِد متذذل وت ت ىت ﴿ونولنذذل زذذه مبذذللوخول لق مذذ  ر، 823سل نعذذل،:﴾شت ُك نُذذ ل كت
ْبذِا لمةاذِ  جتِس ع ذل  ﴿ونولنذل زذه لمخسذ ق فذل لمذدن ل لق مذ   ،ر802سآ  زسذ لن:﴾جتل تُهْل لْمبذت ذِّنتلتُ  وتلْزختِ ذُس ل ِلمت

 ر.803سآ  زس لن:﴾وت ت ىذتست اُق ل
 سلمب حر 

اجلاهليـة بـأهنم متفرقـون يف ديـنهم ودنيـاهم، عنـدهم العـزة والكرامـة يف فيها أهل  ف  ص  هذه املسألة الثانية و  
لـه ديـن، بعضـهم  كـل    ،ألنه يدل على استقالل كل مبـا عنـده، وأنـه ال يتبـع أحـدا، متفرقـون يف ديـنهم ؛التفرق

                                                 
 انتهى الوجه األول من الشريط األول. (6)
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 ،، بعضــهم يعبــد الصــاحلني، بعضــهم ينكــر البعــث، بعضــهم جيحــد الرســالة بعضــهم يؤلــه عيســىكــةيعبــد املالئ
فبــني اهلل جــل وعــال أهنــم شــرع لنــا  ،كــذلك يف دنيــاهم  ،مل جيتمعــواه عزيــرا، وحنــو ذلــك، يف ديــنهم ل ــهم يؤ  بعضــ

نتذل  شت ت ت متُكْل ِمه ﴿من الدين ما جنتمع بيه يف الدنيا، قال جل وعال  ذل وتلماذِه  أتْوحت ذْ زِه متل وتصا  ِلِ  نُ ح  لمدِّ
نتل لِذذِ  ِإلْذذذ تلِه  ذذ  أتْن أتِق ُسذذ ل لمذذدِّزهت وت ت ىذتخذتست اقُذذ ل ِف ذذ ِ ِإمتْ ذذكت وتمتذذل وتصاذذ ذْ ذذ  وتِز ات قــال  ،[11]الشــورى:﴾لت وتُم هللت

إن ل صذا ل صذ ا لمذه  دزذل شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يف شرح هذه اآليـة يف قاعـدة اجلماعـة والفرقـة: 
زذه حذق وزذد، لمخسذ ق زةذ  د ل جخسذل زسلن لمسبخ ك هذ  إم   ل نب ل  جس عل وه  لمدزه لمسبخ ك ولإل

نتذذل ِإمتْ ذذكت ﴿. وأكــد ذلــك جــل وعــال بقولــه فذذل ذمذذك فــذكر جــل وعــال مــا وصــف بــه أمــر  (8)،﴾وتلماذذِه  أتْوحت ذْ
نتلاملرسلني بقوله ) نتذل ِإمتْ ذكت بقولـه) أمـر بـه النـيب ( ومـا وتصاذ ذْ زِه متذل قـال ) ،(وتلماذِه  أتْوحت ذْ شتذ ت ت متُكذْل ِمذْه لمذدِّ

ذذل وت  ذذ وتصاذذ  لِذذِ  نُ ح  ذذ  وتِز ات نتل لِذذِ  ِإلْذذذ تلِه لت وتُم هللت نتذذل ِإمتْ ذذكت وتمتذذل وتصاذذ ذْ ( فهــذه اآليــة فيهــا األمــر لماذذِه  أتْوحت ذْ
يعــين علـى مـا دعــا  ؛علـى التوحيـد باالجتمــاع( وإقامـة الـدين أتْن أتِق ُسذ ل لمذذدِّزهت وت ت ىذتخذتست اقُذ ل ِف ذذ ِ ، )باالجتمـاع
 ،قــر الشــرك وأن ال يكــون هنــاك مــا حيــرم األصــل الــدينوأن ال ي   ،شــرك ال يكــون يف الــبالد بــأن ،إليــه النــيب 

 ،ألنــه إذا تفــرق النــا  يف أصــل تفرقــوا يف الــدنيا وال شــك، فأهــل الشــرك ملــا تفرقــوا يف الــدين تفرقــوا يف الــدنيا
 – كمـا سنوضـحه  االجتمـاعيعـين بعـدم –وكـذلك التفـرق يف الـدنيا  ،فالتفرق يف الدين يورث التفرق يف الدنيا

يعـــين بـــاألمر  ؛وعـــدم التفـــرق يف الـــدنيا  جـــل وعـــال بعـــدم التفـــرق يف الـــدينيـــورث التفـــرق يف الـــدين، فـــأمر اهلل
ـــدان  واالئـــتالف باالجتمـــاع ـــدين واالجتمـــاعيف األب ان يـــديف األ اجتمـــاع ؛االجتمـــاع مـــنفهمـــا نوعـــان  ،يف ال

لمهسلزذذل » جلماعــة يف قــول النــيب هلــذا قــال أهــل العلــم: ا ،واجتمــاع يف األبــدان وأحــدمها مــالزم يف اآلخــر
، اعـة هـو مـا يكـون مـن جممـوع األمـرينوحنـو ذلـك مـن النصـوص الـيت فيهـا ذكـر اجلم «احسل ولمس قل زذهلو

خـالف أهـل  فكمـا أن النـيب  ،يف األبدان واجتماع يف الدين اجتماع، يف الدين واجتماع يف الدنيا اجتماع
ك أمـره باالجتمـاع يف الـدنيا وأن ل، كـذدين واحـد خيضـع لـه اجلميـعن فأتى بـاجلاهلية يف أهنم متفرقون يف الدي

  .لوالهتم وأن ال خيرجوا عليهم كما سيأ  إيضاحه يف املسألة الثالثة وايقر 
هلا أنز  [175]آل عمران:﴾وت ت ىتُك نُ ل كتلماِهزهت ىذتست اُق ل وتلْهخذتةتُس ل ِمْه لذتْعِد متل جتل تُهْل لْمبذت ذِّنتلتُ ﴿قال جل وعال 

أكثــر مــن مــع كــون الــذين كــانوا قبــل مــن اليهــود والنصــارى افرتقــوا علــى  جــل وعــال علــى صــحابة النــيب اهلل 
والنصارى على ثنتني وسـبعني فرقـة، فنهانـا اهلل جـل وعـال عـن  ،وسبعني فرقة إحدى؛ اليهود على سبعني فرقة

لماذذذِهزهت ىذتست اقُذذذ ل بقولـــه )التفـــرق يف الـــدين  علـــى  باالجتمـــاعيعـــين أنـــه جـــل وعـــال أمـــر  (وتلْهخذتةتُسذذذ لوت ت ىتُك نُذذذ ل كت
وأن ال  ،كلمـة التوحيـد  ىال نتفرق يف الدين وأن جنتمع على الكلمة العظمـن وأ ،التوحيد واالعتصام حببل اهلل

 . اخالف عما أنزل اهلل على رسولهفيما بيننا حدث خمالف ألصل اإلسالم وال ثحيد
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ْبذذذِا لمةاذذذِ  جتِس ع ذذذل وت ت ىذتست اقُذذذ لوتلْزختِ ذذذسُ ﴿اآليـــة األخـــرى يف قولـــه  فهـــذه اآليـــة يف [ 171]آل عمـــران:﴾ ل ِلمت
يعـين تفـرق بعضـهم عـن بعـض بـأن أطـاع بعضـهم طائفـة  ؛فإن النـا  إذا تفرقـوا يف الـدنيا ،يف الدنيا االجتماع

 الـدين ويبـدأ نـتج عنـه جزمـا التفـرق يفا التفـرق يف األبـدان يف الـدنيا وأطاع اآلخرون طائفة أخرى وحصل هـذ
يعـين -وكلمـا تفرقـوا يف األبـدان  ،ما تفرق النا  يف الدين نتج عنـه فرقـة يف األبـدانلفك ،مث يكون كبياصغيا 

تفرقهم يف دينهم فإهنم ينتج عن ذلك  -يكون لكل طائفة مطاع ال يقرون بطاعة كربائهم من والة األمر بأن  
 ( ت ىذتست اقُذ ل)يف أبـدانكم،  ( ت ىذتست اُق ل) ،(ْبِا لمةاِ  جتِس ع ل وت ت ىذتست اُق لوتلْزختِ ُس ل ِلمت )فأمر اهلل جل وعال بقوله 

إنه »قال  أن النيب  -الذي سيأ  إن شاء اهلل تعاىل-عن من واله جل وعال أمركم، هلذا جاء يف احلديث 
ْبذِا لمةهذِ  جتِس عذل  وت ت ىذتست هقُذ لْ وأن  لمةه ت زذتْ وت ت متُكْل نت تنل  أتْن ىذتْعُبُدوُ  وت ت ُىْب ُِك ل ِل ِ  ْ الْ  وتأتْن ىذتْعختِ ذُس ل ِلمت شت

ويعتربون الطاعة مذلة ومهانـة كمـا سـيأ   ،كان أهل اجلاهلية يعتزون بالتفرق« ىُنلِصم ل مه و   ل  أم كل
مـــع كـــوهنم يعـــوا والهتـــم ا مل يطفـــإن أهـــل اجلاهليـــة ملـّــ ،وهاتـــان املســـألتان متصـــلتان بـــبعض ،يف املســـألة الثالثـــة

 ،فأتى اهلل جـل وعـال باالجتمـاع يف األمـرين ،مشركني تفرقوا يف دنياهم ألن إحدى املسألتني متصلة باألخرى
يف الــدين بــأن ال نتفــرق فيــه، واجتمــاع يف الــدنيا بــأن ال يكــون يف  اجتمــاعوإمنــا تــتم الشــريعة بــاألمرين مجيعــا، 

ذذذل متذذذ﴿املســـلمني أحـــزاب  ْزِوْل فت ُِحذذذ نت ُكذذذاُّ ِحذذذْيوو ِلست ـــوهلـــذا كلمـــا نشـــأ يف اإلســـالم ناشـــئة تـ   ،(9)﴾دت عـــن  ق  ر  ف 
 ، إذا كــان ذلــك عــن أراء مســتقلةواالخــتالففــإن ذلــك يعــد مــن التفــرق  ،اجلماعــة األوىل وعــن الــنهج األصــل

فرتقـت إىل ثـالث وسـبعني فرقـة ثنتـان وسـبعون اوهـذا الـذي حـدث يف األمـة ف ،عن ديـن مسـتقل يف األصـولو 
يف دينهـا  اجتمعـتيعـين الـيت  ،«هذل لمهسلزذل»لنار وواحدة يف اجلنة، قالوا: من هي يـا رسـول اهلل؟ قـال يف ا

  واجتمعت يف دنياها.
 سلمسخهر

)لمساأمل لمرلمرل( أن م لمسل ومل ل م  وزد، ل نق لد م  فض ةل، ولماس  ولمطلزذل مذ  ذ  ومولنذل، 
   وأمذ  للماذس  ولمطلزذل موذل ولمن ذ مل، و ةذ  ، وأمذ  للم ذب  زةذ  جذ ا لمذ  ف لمسول اهلل   ل  

 فل ذمك وألد  وأزلد.
إنه لمةهذ ت زذتْ وتذ ت متُكذْل » وهه  لمر ث لمخل ف   جس  ل نول ف سل ذك  زن  فذل لم ذم م ه أنذ  قذل : 

ْبِا لمةهِ  جتِس ع ْ الْ  وتأتْن ىذتْعختِ ُس ل ِلمت ل  وت ت ىذتست هُق لْ وأن ىنلصم ل مه و   نت تنل  أتْن ىذتْعُبُدوُ  وت ت ُىْب ُِك ل ِلِ  شت
 وه  لمر ث أو لعضول.لومل زق  هةا فل دزه لمنلّ ودن لهل إ  لا  لإله    «ل  أم كل
 سلمب حر
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خلل يف دين النا  أو دنياهم إال بسبب اإلخالل يف هذه الـثالث  يقع رمحه اهلل الشيخ رمحة واسعة، مل
ألهنـم يعتقـدون  ؛ال يقـرون بواليـة ألحـد وال يرضـون ذلـك ،ليـة كـانوا فوضـىأو بعضها، هذه الثالثة أهل اجلاه

ويعتــربون عــدم  ؟مبــا فضــل عليــه ؟كيــف يطيــع ويســمع لــه وهــو مثلــه  ،هانــةذل وم اأن الطاعــة لبشــر مــثلهم أهنــ
 خـالف أهـل اجلاهليـة بـأن أمـر بطاعـة والة فخـالفهم النـيب  ،الطاعة دليل العزة ودليل الكرامـة ودليـل الرفعـة

ـ وأن ال ،أمر بطـاعتهم يف املعـروف ،األمر يعين املسلمني يف غي املعصية ق النـا  مـن ر  ف ـيـ   رج علـيهم وأن الخي 
ني رجــوا عـن واليـة وخالفــة أمـي املــؤمنوهلـذا كــان أول مـن خـالف هــذا األصـل اخلــوارج حيـث إهنـم خ  ،حـوهلم

أهللذذس  », قــال «أطذذ »أمــر بالطاعــة قــال  والنــيب  ،علــي بــن أيب طالــب رضــي اهلل عنــه بــ راء اجتهــدوا فيهــا
مذل   »أفـال نقـاتلهم؟ قـال:  :, وقال يف احلـديث اآلخـر حينمـا سـأله«وأط  وإن أهه ملمك وو و ظو ك

وذذل ومكذذه مذذه ا فسذذه أنكذذ  فقذذد لذذ ئ،  ،إنذذ  زكذذ ن زةذذ كل أمذذ ل  ىع فذذ ن مذذنول وىنكذذ ون». «صذذة ل
، ويف حديث آخـر «مل أقلم ل ف كل لم   .»ة ويف رواي «مل صة ل.  »: أفال نقاتلهم؟ قال :. قال«وىلل 
اليـة يصـح عليهـا اسـم اإلسـالم، فمـا دام أن الوِ ، «إ  أن ى ول كس ل ل لحل زندكل مذه ل  ف ذ  ل هذلن.» قال

كم بردهتا، فالطاعة والسمع واجبان، و ميع النا  حوهلا ما دام اسم اإلسالم ومل تنتقل عنه إىل الكفر ومل حي  
ولـو كـان هنـاك نقـص يف بعـض أمـور الـدين فإنـه مـا حيصـل  االجتمـاعنه ما حيصل للنـا  مـن أل ؛باقيا واجب

، خ املســلمنييضــعاف مــا حيصــل مــن املصــلحة مــن التفــرق، وأنــتم إذا نظــرمت إىل تــار أضــعاف أ   االجتمــاعمــن 
ن خـيا يل املسـلم أنـه سـينتجو اخبروجهم علـى الـو وجدمت أن هذا األصل حزم يف مواضع وكلما ظن النا  أهنم 

  زأى كل زملن إ  ولمه  لعد  ش  »كما قال عليه الصالة والسـالم   ،فإنه ترتد عليهم وال يكون ذلك خي
خرجوا على بين أمية ومل يقروا هلم، وقامت دولـة بـين العبـا  ومـع ذلـك مل تكـن دولـة  «من  حخ  ىةق ل الكل

وقـد كـان  ،مبخالفـة املشـركني يف ذلـك النـيب فـأتى  ،بين العبا  كدولة بين أمية، وهكذا يف نزول من الزمـان
  :الواحد من املشركني ينصح باالجتماع وينهى عن التفرق  فقال أحد منهم

 هاهلم سادواال يصلح النا  فوض ال ص راط هلم       وال ص راط إذا ج  
فيهــا مــن القيــادات بــل كانــت اجلزيــرة العربيــة  ،ولكــن مــا كــانوا يطيعــون ،كــانوا يــأمرون بــأن يرجعــوا إىل كــربائهم
مــا ال حيصـــى وال تغيـــحل عـــنكم احلــروب الـــدائرة يف اجلاهليـــة وأســـباب  واالخــتالف قبـــل مبعـــث رســـول اهلل 

 ذلك.
وأعــاد  أبــدى فيــه -يعــين النــيب – هوأبــدى فيــ :قــال رمحــه اهلل، إذن فهــذا األصــل مــن األصــول العظيمــة

؟ ألن تسـمع وتطيـع مل «ك وأهه ملمذكلهللس  وأط  وم  و و ظو  »وغلظ يف ذلك، من التغليظ أنه قال 
لكنـك إذا مل تطـع  ،أخذ املال وضرب الظهـر هـذا مفسـدته عليـك وسـتلقى ربـك أنـت وهـو ويقـتص لـك منـه

 تعدى ذلك إىل النا  فصار االختالف وصارت الفرقة ومعها ال يكون االجتماع يف الدين. 
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جهـة، كـان يف شـرق اجلزيـرة  فرقـون كـل يفيف هذه اجلزيرة قبل دعوة الشيخ رمحـه اهلل تعـاىل كـان النـا  مت
ويف وســط اجلزيــرة يعــين يف جنــد مل  [لألشــراف]وكــان يف غرهبــا يــدينون  ،كــانوا يــدينون للواليــة العثمانيــة  العربيــة

إمنا كان لكل بلد أمي ولكل بلد وايل يطيعه أصحابه وكان يف ذلك مـن القتـال مـا تعلمـون  ؛تكن  ت والية
تـوىل  تل أربعـة؛ كـان أمـي فقتلـه واحـدبعض القرى القريبة من الرياض يف يوم واحد ق   نه يف يوم واحد يفإح  
ي كلهـا قـرى ال تزيـد القريـة عـن هـو  ،وقتله رابع وتوىل اإلمـارة يف يـوم واحـد ،ث وتوىل اإلمارةلله ثاتوق ،اإلمارة

  .مئات إن كثرت
ا  يف ديـنهم ويف دنيـاهم وال شـك أن فأنعم اهلل جل وعال على هذه البالد بدعوة التوحيد، واجتمع النـ

كمــا قــال –ق يف الــدين يــورث التفــرق يف الــدنيا وإمنــا حيصــل ر التفــرق يف دنيــا ســيورث التفــرق يف الــدين والتفــ
إذا  ،الفساد يف النا  من اإلخالل يف أحد هذه الثالث أو هبا مجيعا؛ إذا أشركوا وقـع الشـركحيصل  -الشيخ

ا يف الـــدنيا، إذا مل يطيعـــوا والة أمـــورهم ومل يناصـــحوهم فإنـــه يقـــع االفـــرتاق يف مل جيتمعـــوا يف الـــدين ومل جيتمعـــو 
إنه لمةهذ ت زذتْ وتذ ت » بقولـه  كمـا ذكـر مجعهـا النـيب   ، هذه الـثالثوهذه الثالث أصول عظيمة ،الدين والدنيا

ْ الْ  وتأتْن ىذتْعختِ ُس ل ْبِا لمةهِ  جتِس عل  وت ت ىذتست هُق لْ وأن ىنلصم ل مه  متُكْل نت تنل  أتْن ىذتْعُبُدوُ  وت ت ُىْب ُِك ل ِلِ  شت ِلمت
مــن نـه إمــام هـذه الــدعوة أن ينفعنـا دائمــا فيمــا بي   جـل وعــالوهــي مسـائل عظيمــة أســأل اهلل « و   ل  أمذ كل

يعـين  ا والتـذكي هبـا ضـروريومـذاكرهت ،املسائل العظيمة اليت حنتاج إليها وال شك يف كـل وقـت يف هـذا الزمـان
وينظـر  ،حبذا لو يكون يف اجملالس أن تؤخذ مسألة، مسألة، من هذه املسائل وي قرأ شرحها لأللوسي أو لغيه

 : ال غىن للمسلم عن معرفتها.حباجة إليها كما قال يف املقدمة قال فيها ويتأمل ألهنا أشد ما تكون
وأن  ،وأن جيعلنــا متبعــني لنبينــا  ،أســأل اهلل الكــرمي بأمسائــه احلســىن وصــفاته العــال أن ينــور قلوبنــا مجيعــا

على األذى فيه، وأسأله جل وعال أن جيعل آخر أيامنا خيا  يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا الدعوة إليه والصرب
وأسـأل اهلل جـل وعـال  ،إنـه ويل ذلـك والقـادر عليـه ،من أوهلا وأن جيعل أيامنا يف قرب منه وازديـاد وزلفـى إليـه

 املمات واالستعداد ليوم لقاه. يل ولكم الثبات إىل
 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 ]األسئلة[ 
إن علـــى العـــامل أن يعلـــم مـــنهج الســـلف الصـــاحل دون التطـــرق إىل الفـــرق  :مـــا رأيكـــم فـــيمن يقـــوليقـــول:  /8

 ؟اإلسالم عروة عروة الضالة وأصحاب املناهج الضالة أال يدخل يف مقولة عمر رضي اهلل عنه تنقض عرى
ألن الــــرد علــــى املخــــالف يف ديــــن  ؛اجلـــواب: أن هــــذا الكــــالم غــــي دقيـــق ولــــيس بصــــحيح بــــل هــــو غلـــطو 

وأعظـم مـن رد علـى  ،ألن اهلل جـل وعـال هـو أول مـن ردّ  ؛من أصـول هـذا الـدين ، الرد على املخالفاإلسالم
 ،لــى املخــالفني مــن أعظــم القربــات، فــالرد عوهــو الــذي حــاجهم بنفســه جــل وعــال ،رســول اهلل ل املخــالفني

يعـين  ؛م أنـواع اجلهـاد. وهـذا صـحيح وقـد يفـوق جهـاد األعـداء اخلـارجينيظـوهو من أع :يقول شيخ اإلسالم
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ه أمـا العـدو الـداخل عداوتـ ةن ألن العـدو اخلـارج بينـ ؛أن جماهدة العدو الداخل أعظم من جماهدة العـدو اخلـارج
-ينشـأ يف املسـلمني مـن يـدعوهم إىل غـي مـنهج السـلف ألن هـذا ، ومـن أعظـم العـداوات أن فهذا قد خيفى

الـرد علــى  فــإن هـذا ال شـك أنــه -كالبـدع والشـركيات واملنــاهج الضـالة مــن منحرفـة كالرافضـة واخلــوارج وحنوهـا
، اخلـــرافيني الصـــوفيني أهـــل الطـــرق وحنـــو ذلـــك كـــل هـــؤالء الـــرد علـــيهم مـــن أفضـــل هـــؤالء مـــن أعظـــم القربـــات

فت ت ُىِطْ  لْمكتلِف ِزهت وتجتلِهْدُهْل لِذِ  ﴿وهو نوع من اجلهاد ال بد منه قال جل وعال  ،طاعاتالقربات وأعظم ال
ِب   ل  ،أمـا أن يرتكـوا ويسـكت عـنهم ،وجماهدهم بالقرآن وبالعلم من أعظـم أنـواع اجلهـاد [52]الفرقـان:﴾ِجوتلد ل كت

يعـرف احلـق؟ ألننـا جيـب علينـا أن نرعـى مـ   ،فم  يعرف احلق؟ إذا سكت العامل على بيـان ضـالل الضـالني
وال  -هــذا املخــالف–الــدين، الــدين علينــا أهــم مــن األشــخاص فــإذا كــان الــرد علــى فــالن حيمــي محــى الــدين 

 الرد، فالرد على املخالفني من أصول اإلسـالم وال عنيفهذا يت ،مفسدة راجحة يف الرد؛ من سفك دماء وحنوه
  .شك

 لسلف دون التطرق إىل الفرق الضالة كالم غي دقيق وغي صحيح.فقوله أنه عليه أن يبني منهج ا
 أحد اإلخوان يطلب أن يفرغ الدر  بعد تسجيله.

 هذا يكون إن شاء اهلل تعاىل.
 ؟ يف الدنيا ويسأل عن آية آل عمران هل هي يف الدين أ /5

ْبِا لمةاِ  جتِس ع ل وت ت ىذتست اُق ﴿وهي قوله تعاىل   .[171]آل عمران:﴾وتلْزختِ ُس ل ِلمت
ل   فتذذأتمافت لذتذذْ هت قُذةُذذ ِلُكلْ ﴿؟ ألنــه قــال ال هــي يف الــدنيا، مل ذذلت لمةاذذِ  زتةتذذْ ُكْل ِإْذ ُكْنذذُخْل أتْزذذدت ]آل ﴾وتلذُْكذذُ ول نِْعست

، ما كان يرضى الرجـل الـذي يف ما كان الرجل من األو  مع اآلخر من اخلزرج مت لفان متحابان[ 171عمران:
, لــو يــأ  ويفعلــه رمبــا يأتيــه واحــد مــن قــريش ويســكن مكانــه، مــا يرضــى ألو  أو اخلــزرج أناملدينــة مــثال مــن ا

بأن نعتصم حببل اهلل مجيعـا فأمر اهلل جل وعال  ،وفعل، كان بينهم عداوات ما بينهم ت لف وال  ابفعل به 
 يعين يف الدنيا. ؛وال نتفرق

 شرع من اجلها اجلهاد فأرجو توضيح ذلك. -يعين املسالة األوىل-ة كر يف الكتاب أن هذه املسألذ   /3
وليكــون  ،إمنــا جاهــد لتكــون كلمــة اهلل هــي العليــا وكلمــة الــذين كفــروا هــي الســفلى ال شــك أن النــيب 
زُه ُكةُّذُ  مِةاذ ِ ﴿كما قـال  ،الدين كله هلل جل وعال نتذل  وتزتُكذ نت لمذدِّ ويف  [19]األنفـال:﴾وتقتلىُِة ُهْل حتخا   ت ىتُك نت ِفخذْ

زُه مِةا ِ ﴿آلية األخرى ا نتل  وتزتُك نت لمدِّ جـل وعـال وقال  ،يعين مجيعا ،[191البقـرة:]﴾وتقتلىُِة ُهْل حتخا   ت ىتُك نت ِفخذْ
ذذْةِل كتلفاذذل  ﴿ ذذل لماذذِهزهت آمتنُذذ ل لْدُهةُذذ ل ِفذذل لماِّ فاملــأمور بــه العبــاد أن خيلصــوا الــدين، إذا مــا ، [278]البقــرة:﴾زتلأتزذُّوت

ــأخلصــوا الــدين  ل هــذه املســألة ج وهــد جــمــن أ ،دون جهــاد كفــر كمــا فعــل النــيب هلل جــل وعــال فــإهنم جياه 
، ومن اجلها تفرق النا  بني مسلم وكافر فالدعاء بأي شيء أبيحت؟ وأمواهلمستبيحت دماؤهم املشركون وا  
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فهــذه  ،اء املشــركني أبيحــت ألجــل أهنــم مشــركون ألجــل أهنــم يشــركون مــع اهلل آهلــة أخــرىمــد ،ألجــل الكفــر
 املسألة هي اليت جياهد من أجلها ألهنا أعظم ما جياهد ألجله.

ول قاهلية القرن العشـرين. ق، وتعليقكم على عدم دقة املطلقبالنسبة لقولكم يف اجلاهلية بالنسبة للزمان  /1
 أال  مــل علــى أن معظــم النــا  اليــوم يف -أنــا مــا قلــت أن القــول غــي دقيــق أنــا قلــت أنــه غلــط مــن أصــله-

 جاهلية؟
هــذا أيضــا غلــط آخــر، الشــيخ رمحــه اهلل تعــاىل، الشــيخ حممــد يف وقتــه الــذي اجلاهليــة فيــه أكثــر مــن هــذا 

وهـــذا الـــذي  .إال طائفـــة كـــذا وكـــذا ارتـــدواالنـــا   وأنّ  ،قـــال: وال أقـــول إن أكثـــر النـــا  علـــى الشـــرك ،الزمـــان
ن مـن هـم خالفهـم أهنـم مشـركون، أهنـم يعتقـدون أ ،نعتقـده، خبـالف مـا ينقـل عـن الـدعوة يف بعـض األمصـار

فقوله هنـا  .وأكثر األمة واحلمد هلل ليس كذلك ،يقول الشيخ رمحه اهلل تعاىل: فإنين مل أكفر إال مبا أمجع عليه
، قــد يكــون يف بعضــهم جاهليــة كــالم لــيس بصــحيح( هــذا  ى أن معظــم النــا  اليــوم يف جاهليــة)أال  مــل علــ

ألن قولـه )يف جاهليـة( يعـين جاهليـة كاملـة؛ يعـين الكفـر، وهـذا  ؛يقلكن معظم النا  يف جاهلية هذا غي دق
أمـا أن يقـال يف  ،على أن معظم النا  عندهم خصال من اجلاهلية لكـان صـحيحا :ألنه لو قال األخ ؛غلط

 جاهلية اليوم فهذا تعبي ال يستعمله أهل العلم.
 لكــن لــو مــّس الِعــرض  و ، ا قــال النــيب ي صــرب عليــه كمــعنــدما يتعــدى اإلمــام بالضــرب وأخــذ املــال يقــال  /2

 فهل ي صرب عليه أيضا؟ 
 قوله هنا )لو مس  الِعرض( هذه جمملة  تاج إىل تفصيل.

يعـين أتـى وايل مـن الـوالة  ؛ل املـرء دون ِعرضـهالِعرض إذا كان بالتعـدي علـى العـرض مباشـرة فإنـه ي قاتِـ مس  
 ك فأنت شهيد.ن ذلك، فإن ق تلت دون عرضِ تقاتل دو  اودخل يريد أن يأخذ زوجتك أو يتعدى عليه

 ،أما مّس العرض مبعىن أن يكون هناك مثل مـا يكـون يف مثـل هـذا الزمـان اإلعـالم وحنـوه الـذي يفسـد النسـاء
هذا ليس متعينا وال موجها لواحد بعينه، وإمنـا  ألنّ  ؛وي فسد األعراض فهذا الشك أنه ال يدخل ضمن األول

ا من جنس الفنت ومن جنس أنـواع الـبالء واملعاصـي الـيت تنتشـر يف النـا  بـأمر ن بالدين، وهذعليه أن يتحصّ 
 فكيف إذن ال ي صرب عليه؟  ،وهذا ال خيرج به املرء عن اإلسالم ،الوالة وحنوهم

 فإذن العبارات اجململة ينتبه أصحاهبا.
 هذه مالحظة جيدة: نالحظ بعض الطبعات فيها زيادة وحذف ونقص. /6

يف بعـض األلفـاظ بـل  اخـتالف، بعضـها فيـه الكتـاب بعضـها يزيـد وبعضـها يـنقصت هذا صحيح طبعـا
وبعضــها فيهــا مائــة وعشــرون مســألة أو تزيــد،  ،أن بعــض الطبعــات يف ذكــر قريــب مــن مائــة مســألة تزيــد قلــيال

 فعليه أن يقبل بني ما نقرأ وما عنده ويضيف.
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بعـد أن بـني لـه  ،هليني دعـاة الصـاحلني واألوليـاءالع بّـاد اجلـا مـن نرجو توضيح ما إذا كان املصـر علـى كفـر   /9
أنــه قاتــل  ــت رايــة كفــر، هــل تنطبــق عليــه أحكــام  أو ،األمــر ومــا هــو عليــه مث أقــر وأصــر علــى مــا هــو عليــه

 الكفار يف اآلخرة أم يبقى كمن مل يبني له؟
مبفـرده فإنـه إذا مـات صـحة مـا قاتـل ألجلـه ولـو مل يصـله البيـان  امعتقد يةاجلواب: أن من قاتل  ت راية كفر 

م هالصــديق ومــن معــه مــع املرتــدين ملــا أســروا مــن أســروا قــال مــا تركــو  ؛يشــهد عليــه بالنــار، كمــا فعــل الصــحابة
وأن قتلـى املسـلمني يف اجلنـة، فمـن قاتـل  ـت رايـة كفـر غـي مكـره معتقـد  ،ح  يشهدوا بأن قتالهم يف النار

أما إذا خـرج معهـم  ،بالنار عليهشهد ، ي  ون كافرا ظاهرا وباطناده فإنه يكصحة ما قاتل له ولو مل يبني له مبفر 
 ومل يقاتل وحنو ذلك فهذا ليس له هذا احلكم.

 هل كل املسائل اليت ذكرها املؤلف خمرجة من امللة؟أيضا هذا سؤال جيد يقول:  /1
ومـا هـو صـغر، أ، وما هو شرك على ما هو شرك أكرب، وما هو كفر اجلواب: ال، هذه املسائل اشتملت

 ، بعضــها مثــلن شــاء اهلل تعــاىل كــل هــذه األنــواعاشــتملت علــى هــذه األنــواع ســيأتينا إ .بدعــة ومــا هــو حمــرم
: إن ديـنهم مبـين علـى أمـور أعظمهـا التقليـد، التقليـد علـى النحـو ذاك حمـرم، قـد التقليد يف املسألة الرابعة قـال

. إذن هــذه املســائل ال تأخــذ املســألة تقــول أهنــا وهوحنــ يكــون شــركا أكــرب، إذا كــان تقليــدا يف التحليــل والتحــرمي
هـذه خصـال كـان عليهـا أهـل اجلاهليـة بعضـها يكـون شـرك  ،ال ،شرك ألنه ذكرهـا الشـيخ يف مسـائل اجلاهليـة

 وبعضها ليس كذلك.
فــال أدري ســبب إثارتــه دائمــا،  ،مــا يــرد ومــع كثــرة إيضــاحه وبيانــه مــا زال يــورد اكثــي احلقيقــة  هــذا ســؤال  /3

يــك أمــا ر  -ولوا أنكــم تسـألون عــن القــول لكــن مبـن قــال نرتكــهادائمـا يف األســئلة  ــ–مارأيــك مبــن قــال : يقـول
 عن قول من قال إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل خرج على العثمانيني، وكيف نرد عليهم؟

 اجلواب من جهتني:
بـل إن جنـدا  ،اليـة العثمـانيني: أنه كما ذكرت لكم جن  د يف وقت الشـيخ مل تكـن  ـت و لمهول ل وم 

عليهــا  طاليــة، ال واليــة العباســيني ال واليــات أخــر، كانــت مســتقلة، تســلهـــ وهــي مل ختضــع لوِ  267مــن ســنة 
، يعين استقلت مل تـدخل  ـت طاعـة مـن ذلـك لوقت وطائفة من أهل اليمن وحنوهابعض اخلوارج من ذلك ا
ــفالوقــت، فكــانوا يف تفــرق  ، ملــا ظهــرت الدولــة العثمانيــة  وا لبيعــة وإمنــا كــانوا مســتقلنيضــعرب أهلهــا ومل خيلــم جي 

كانت ألنه أول ما قامت  فما خضعوا  ت اخلالفة العثمانية يف أول ما قامت  ،كانت جند كل بلد هلا أميها
 .احنرفتلك ذصحيح بعد على إسالم 

األحســاء  خبــالفعثمــان  مــا يقــرون بطاعــة لبــين ،أتــى الشــيخ وهــم علــى هــذا النحــو كــل بلــد هلــا أمــيهــذا ملــا 
واملنطقــــة الشــــرقية وهــــؤالء يقــــرون للواليــــة للعثمــــانيني، والــــوايل علــــى األحســــاء وحنوهــــا  ــــت واليتــــه، كــــذلك 
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هـذا مـن  ،وحنوهم كان عندهم نوع استقالل لكنهم  ـت الواليـة العامـة، أمـا جنـد كانـت مسـتقلة [األشراف]
 جهة.

اىل كـــان العثمـــانيون يـــدعون إىل الشـــرك األكـــرب وإىل : أن يف وقـــت الشـــيخ رمحـــه اهلل تعـــلمهوذذذل لمرلن ذذذل
فمـن هـذه اجلهـة لـو   ،بادهتـا ينفقـون عليهـا األمـوالعون ذلك وينفقون على القبور وعلـى بالطرق الصوفية وحيب

كانت جند داخلة  ـت الواليـة ملـا كـان هلـم طاعـة ألهنـم دعـوا إىل الشـرك وأقـروه يف عهـودهم األخـية، أمـا يف 
، لكـن ملـا يف كـان يف ، يعـين كـانوا يف اجلملـة جيـدينسـنة األوىل( كـانوا علـى مـنهج 257ألوىل )املائتني سنة ا

 ،تقريبا ومـا بعـدها ملـا كثـر الشـرك يف املسـلمني هـم كـانوا ممـن يؤيـدون ذلـك تأييـدا وينفقـون عليـه 1177سنة 
جــد مــنهم مــن يكتــب والة بــين عثمــان و  -حســب التســمية الشــائعة–لفــاء العثمــانيني وقــد وجــد مــن أقــوال اخل

 ولياء وحنو ذلك.األأو استغاثة ب أدعية يف استغاثة بالرسول 
 والثانية فرع عنه. ،فاجلهة األوىل هي املعتمدة اليت ذكرت  لك

 كانوا يعلمون أهنم على باطل؟  هل أن نقول أن أهل اجلاهلية األولني يف عهد الرسول  /80
كفـر مـن كفـر مـنهم عـن عنـاد واسـتكبار بـل بعضـهم كفــر   بصـحيح كمـا يقـول إمـام الـدعوة لـيس [لـيس]هـذا 
ذقا  ﴿تقليـد األكـابر وبعضـهم مـن أجـل عـدم العلـم، قـال جـل وعـال  ؛تقليدعن  لتذْا أتْكرذتذُ ُهْل  ت زذتْعةتُسذ نت لْممت

فلــم يكونــوا يعلمــون أهنــم علــى باطــل، ذلــك القلــة مــنهم كــانوا يعلمــون لكــنهم   .[24]األنبيــاء:﴾فذتُوذذْل ُمْعِ ُوذذ نت 
النـا  فمـن  ، دعـا النـيب ني هلم البيـان العـام، أزل القـرآننوا مستكربين لكن األكثرون كانوا ال يعلمون بكا

 صد فهو كافر مشرك. 
 (10) اختم هبذا ونسأل اهلل جل وعال أن ينفعين وإياكم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.

 سلمسخهر
قتذلُم ل أتنُذذْسِمُه ﴿ل زخبعذ  إ  لمضذعسل  كق مذ  ل هللذخد   زةذ  لطذ ن لمبذل  لأنذ  مذ)لمساذأمل لمرلمنذل( 
ِ  متذذها لمةاذذُ  زتةتذذْ ِوْل ِمذذْه لذتْ ِننتذذل﴿ وق مذذ  ،[111]الشــعراء:﴾متذذكت وتلىذابذتعتذذكت لْ تْاذتمُذذ نت  ذذُس ت فذذ د  ل  [ 51]األنعــام:﴾أتهت

 [ 51]األنعام:﴾أتمتْ أت لمةاُ  لِأتْزةتلت لِلمبالِك ِزهت ﴿لق م  
ِر ذ  ل ِمذْه لْ تْحبتذلِا ﴿ل( لإلقخذدل  لساذقل لمعةسذل  فذأى  لق مذ  )لمساأمل لمخلهللع ذل لماذِهزهت آمتنُذ ل ِإنا كت زتلأتزذُّوت

ذذِب ِا لمةاذذ ِ  ِّ لِلْمبتلِطذذِا وتزتُ ذذدُّونت زتذذْه هللت  ت ىذتْغةُذذ ل ِفذذل ﴿ولق مذذ   ،[14]التوبــة:﴾وتلم ُّْهبتذذلِن مت تذذْأُكُة نت أتْمذذ تل ت لمناذذل
ذذذذ ذذذذ ت لْممت ذذذذ تلِ  ِدزذذذذِنُكْل  ت ذْ ِر ذذذذ  ل وتوتذذذذةُّ ل زتذذذذْه هللت ذذذذْ ،و قتذذذذْد وتذذذذةُّ ل ِمذذذذْه قذتْبذذذذُا وتأتوتذذذذةُّ ل كت قِّ وت ت ىذتخاِبُعذذذذ ل أتْهذذذذ تل ت قذت

 .[00]املائدة:﴾لمااِب اِ 

                                                 
 انتهى الشريط األول.(17)



 31 آ  لمب خ  مح له زبد لمعيزيمةب خ لمع مل لمب خ صل

لتذذلِد  ﴿)لمساذذأمل لمعلشذذ  ( ل هللذذخد   زةذذ  لطذذ ن لمذذدزه لقةذذل أفوذذل، أهةذذ  وزذذد، حس وذذل كق مذذ  
 .[20]هود:﴾لم اْأ ِ 

 سلمب حر
لـــرمحن الـــرحيم، احلمـــد هلل رب العـــاملني، والصـــالة والســـالم علـــى نبينـــا حممـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه بســـم اهلل ا

 أمجعني.
 اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت.

نــا لنــا مــن أمر ئ الباطــل بــاطال وم ــن  عليمــا باجتنابــه، اللهــم هيــ انـ ـرِ وأ   ،اللهــم أرنــا احلــق حقــا وارزقنــا اتباعــه
 .، نعوذ بك من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالناشدا، نعوذ بك من شرور أنفسنار 

اســتدالل  ؛الــيت قبلهــا كانــت يف ذكــر االســتداللوذلــك أن املســائل يف املعــىن العــام للمســائل الــيت قبلهــا 
  .املشركني وأهل اجلاهلية على ما هم عليه من الباطل بأنواع من األدلة

الشـيء يعـرف بأنـه حـق إذا كـان أتباعـه  نّ وأ ،يسـتدلون بـاألثر علـى الصـوابفذكر من تلـك األدلـة أهنـم 
  .هم األكثرين

  .وذكر من أدلتهم أهنم حيتجون باألولني واملتقدمني
وأعطـــوا علومـــا، يســـتدلون هبـــم  ،وا أفهامـــاطـــأع ،وذكـــر مـــن اســـتدالالهتم أهنـــم اســـتدلوا بقـــوم أعطـــوا قـــوى

  .الن ما جاءت به املرسلونوبأحواهلم على بيان صالح ما هم عليه وبط
 ،وهــي أهنــم يســتدلون علــى بطــالن الشــيء بأنــه مل يتبعــه إال الضــعفاء ،وهــذه املســألة هــي تلــك املســائل

وهـذا تنـوع مـن األدلـة الـيت يسـتدل هبـا أهـل اجلاهليـة  ،يستدلون على بطالن الشيء بأنه مل يتبعه إال الضعفاء
يسـتدلون علـى  ،ن شعب أهل اجلاهلية يف كل زمـان ومكـانويستدل هبا كل من كان فيه شعبة م ،يف املاضي

وذلــك أنــه يف ظــاهر أفهــامهم أن أهــل الشــرف والســيادة  ،بطــالن أمــر مــن األمــور بأنــه مل يتبعــه إال الضــعفاء
ل للحـــق وأعـــرف للحـــق وأحســـن وصـــوأهـــل الرفعـــة والريـــادة وأهـــل الوجاهـــة واملـــال هـــم أحـــرى بـــأن يكونـــوا أ

كيـف يصـلون إىل   ،وأضـعف أفهامـا عنـدهم ،لضعفاء الذين هم أضعف عقوالفكيف يكون ا ،استدالال عليه
 ،وأفهــامهم ليســت مســتنية ،فاســتدلوا بــذلك علــى أن أولئــك الضــعفاء عقــوهلم ليســت صــائبة ؟احلــق دوهنــم

وإذا كــان كــذلك مت هلــم الــدليل بــأن جــاءت بــه املرســلون إمنــا اقتنــع بــه  ،وأهنــم هــم أهــل األفهــام وأهــل العقــول
فاسـتدل ذلـك  ،ولـيس هلـم أفهـام جيـدة وقـرائح قويـة ،وليس هلم عقول مسـتنية ،س هلم عقول صائبةالذين لي

املــال، الرؤســاء،  أهــلتنــع بــه أهــل اجلــاه، ق، مل يالعلــويقنــع بــه أهــل  مل يقتنــع بــه أهــل الفهــم، إذ   ،علــى بطالنــه
 األشراف، املأل، وحنو ذلك.

اســتدلوا بــه، فخلطــوا ومل يزنــوه بــامليزان الشــرعي وهــذا االســتدالل يف أصــله صــحيح شــرعا، ولكــنهم هــم 
 وكيف ذلك؟ صحيح أن كل من كان أوفر عقال وأجود ذهنا وأصح قرحية أنه يصل إىل احلق، وأنّ  ،الصحيح



 30 ش ح مال ا لمهلهة ل

ودونـه يف إتيـان اللـب والفهـم، هـذا يكـون أبعـد مـن الـذي قبلـه يف  ،ودونـه يف العقـل ،من كـان دونـه يف الفهـم
لكـن هـذا األصـل  ،كر اهلل جـل وعـال املشـركني بأنـه أعطـاهم ألبابـا وأعطـاهم عقـوالوهلذا ذ  ،الوصول إىل احلق

ع مـن اسـتجاب للحـق وتبِـ ألنـه يثبـت بـذلك أنّ  ؛ملا كـان صـحيحا كـان حـال املشـركني معـه منقلبـة ومنعكسـة
نتْضذ ِلُذوتل  وتىِْةذكت لْ تْمرتذل ُ ﴿، قـال جـل وعـال ل وهم أهل األلباب وهم أهل الفهـماملرسلني أهنم هم أهل العقو 

ِّ وتمتل زذتْعِقُةوتل ِإ ا لْمعتلِمُس نت  ، وإن  واملشركون مل يعقلوها فثبت أن من عقلها هم العاملون ،[41]العنكبوت:﴾مِةنال
فالــذين يتــذكرون  (11)﴾وتمتذذل زتذذهاكاُ  ِإ ا ُأْومُذ ل لْ تْمبتذذلوِ ﴿، كـذلك قــال جـل وعــال كـانوا عنــد أولئـك أقــل فهمــا

 هم أولوا األلباب وهم أولوا العقول.ويتبعون الرسل 
 ؟مــع أنــه يف أصــله صــحيح ،إذن فهــؤالء املشــركون وأولئــك املشــركون كيــف مل يــتم هلــم هــذا االســتدالل

فـذلك قـد يكـون صـحيحا  ،وهـم أهـل األلبـاب ،وهـم أهـل األفهـام ،ذلك أهنم إن ظنوا أهنـم هـم أهـل العقـول
يف فرة عــا مــن الصــوارف كانــت متــواعــن اتبــاع احلــق أنوايف نفســه لكــن العقــل يصــرفه عــن فهــم احلجــة ويصــرفه 

 :، ظاهرة بادية يف حاهلم وشأهنممتكاثرة فيهم ،أولئك املشركني
  ذلك أن اهلوى يغطي العقل عـن احلـق وهـم كـانوا أهـل  :ولمو   ل هللخكبلاوأعظم تلك الصوارف

ْه لىا تهت ِإمتوتُ  هت تلُ  أتفتأتْنلت ىتُك ُن زتةتْ ذِ  أتاتأتْزلت مت ﴿الستعمال عقوهلم فيما كان ينفع هوى فاهلوى كان صارفا 
 .[57]القصص:﴾وتمتْه أتوتاُّ ِمساْه لىذابت ت هت تلُ  ِلغتْ ِ  ُهد   ِمْه لمةا ِ  ﴿،[41]الفرقان:﴾وتِك    

 وهـم يضـنون أهنـم حيسـنون صـنعا  ،من الصوارف أيضا اليت جعلـت عقـوهلم ضـعيفة وأفهـامهم كليلـة
يصــرفه املــال عــن رؤيــة احلــق  اإلنســانو اهلل جــل وعــال بــني أن  ،لمغنذذ  لــوا األلبــاب مــن الصــوارفوأهنــم هــم أو 

ناتلنت مت تْطغت )﴿فقال جل وعال  ، إذا رأى نفسـه غـين فاإلنسـان ،[0-6]العلـق:﴾(أتْن اتآُ  لهلْلخذتْغنت 6كت ا ِإنا لإْلِ
 ،ألن للمـال هبـرج ولـه زينـة ؛عـن اتبـاع احلـق وكثر ماله كان ذلك يف األكثـرين صـارفا هلـم عـن رؤيـة احلـق و ينغ

تلـك اللـذة وذلـك  إىلاألعظم الذي يصرفه عن الركون  اإلخالصالتجرد العظيم و  إىلفيحتاج صاحب املال 
مـا  اسـتعماهلمومـن  ،فكان هذا صارفا ألذهاهنم لقبـول احلـق ومـن رؤيـتهم احلـق حقـا ،اإلغراء ح  يقبل احلق

 اهلدى وإتباع املرسلني. إبصارباب يف أعطاهم اهلل جل وعال من األل
  يف نسـب كشـرف النسـب غـي كسـيب إمـا ،جل  أهامن الصوارف أيضا ما هم فيه من اجلاه فكانوا، 

مل يكــن  إذاعقلــه  ىاجلــاه صــاحبه يغط ــ ،نــواع اجلــاهوحنــو ذلــك مــن أ ،وإمــا يف رئاســة وترفــع وســؤدد بــني النــا 
عقوهلم من رؤية الصواب ألجـل غطـاء  تنعتماكانوا على جاه  هنمفلهذا ردوا احلق أل ،مبصرا البصر الشرعي
 اجلاه وغطاء السؤدد.

                                                 
 .0، آل عمران:269البقرة:(11)
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 فــإذا اعتقــد املــرء يف نفســه أنــه أرفــع مــن غــيه  ،افعخوذذل ولزخقذذلدلمعهذذ  لذذلمنسأ ومــن الصــوارف أيضــا
ة مـنهم وهلـذا فـإن املشـركون قـالوا مـا قـالوا حيـث قـال طائفـ ،فإنه يصده ذلك عن قبول احلـق إذا جـاء بـه غـيه

ل لْمُقذذْ آُن زتةتذذ  اتُجذذاو ِمذذْه لْمقتذذْ زذتخذتْ ِه زتِ ذذ لو ﴿ ذذهت يف  ســالةأرادوا أن تكــون الر  [11]الزخــرف:﴾وتقتذذلُم ل متذذْ  ت نُذذذيِّ ت هت
ومـــن ألنـــواع  ،ال يكـــون يف صـــدورهم حـــرج مـــن أتباعـــهرتبـــة وشـــرف حـــ   مـــنهمالعظمـــاء الـــذي هـــم أعلـــى 

 الصوارف كثية.
 ،هلـم يسـتدلون بـه واسـتدالالنوعا مـن أنـواع الصـوارف وحجـة  الدعوة ومحه اهلل إمامهذه املسألة ذكر فيها 

الضعفاء نه حق ألنه ما اتبعه إال الضعفاء، و أهنم يستدلون على بطالن الشيء املراد إثبات أ االستداللذلك 
كــل ضــعيف مــاال وجاهــا ونســبا وفــي ذلــك مــن أنــواع الضــعف الــذي يكــون بــني   -يعــين هــذا االســم-يشــمل 

  .نا ال
وتقتذل ت لماذِهزهت  ﴿ احتجوا هبذا على أنه لو كان احلق لو كان هذا الذي جاء به الرسول حقـا لكنـا أحـرى بـه

ذبذتُق نتل ِإمتْ ذ ِ  عـين ( يوتقتذل ت لماذِهزهت كتستذُ ول مِةاذِهزهت آمتنُذ ل)، [11]األحقـاف:﴾كتستُ ول مِةاِهزهت آمتُن ل متْ  كتلنت هت ذْ  ل متذل هللت
ـــــذين آمنـــــوا نعـــــ ل ِإْفذذذذذك  ﴿ ال ذذذذذهت ذذذذذ ذتُق ُم نت هت ِإْذ متذذذذذْل زذتْوختذذذذذُدول لِذذذذذِ  فتات ذذذذذبذتُق نتل ِإمتْ ذذذذذِ  وت ذذذذذ  ل متذذذذذل هللت ذذذذذلنت هت ذْ متذذذذذْ  كت

هبــا  اســتدلآليــات الــيت كــذلك مــا قــص اهلل جــل وعــال يف قصــة نــوح مــن ا  ،فهــذا نــوع [11]األحقــاف:﴾قتذذِدزل  
ىذابذتعتذذكت ِإ ا لماذذذِهزهت ُهذذْل أتاتلِذمُنتذذذل لتذذذلِد  وتمتذذل نذتذذذ تلكت ل﴿هلل تعـــاىل حيــث قــال املـــأل مــن قـــوم نــوح محــه ااملصــنف ر 
ــــيت  ،هــــذه اآليــــة يف ســــورة هــــود [20]هــــود:﴾لمذذذذ اْأ ِ  أتنُذذذذذْسِمُه متذذذذكت وتلىذابذتعتذذذذكت ﴿ؤلــــف هبــــا امل اســــتدلأو اآليــــة ال

 ل  ذ  ر  ادة املـــ هذذلـــك أن هـــ ،يف اللغـــة لشـــيء الـــدون هاأصـــل ،مجـــع أرذل (لْ تْاذتمُذذذ نت ) [111]الشـــعراء:﴾لْ تْاذتمُذذذ نت 
يعــين أهنــم  ؛فالــدون هــو األرذل مــن األمــرين ،كــان شــيئان عــال ودون  إذادون يعــين أصــلها يف اللغــة لشــيء الــ

وقـال جـل وعـال يف هـذه  ،وآخرون هم الضـعفاء وهـم األراذل ،أشراف وسادة ومأل :فريقني إىلوا النا  مقس
( أ، )(ْاذتمُذذ نت نُذذذذْسِمُه متذذذكت وتلىذابذتعتذذذكت لْ ت أت ) اآليــة خمـــربا عــن قيـــل قـــوم نــوح نُذذذذْسِمُه متذذذكت مبـــا جئـــت  أنصــدقيعـــين َت

يعـــين كيـــف يكـــون  ؛وهـــي ليســـت ســـبعية (وأتىْذبتلزذذذك لْ تْاذتمُذذذ نت ويف قـــراءة أخـــرى )، (وتلىذابذتعتذذذكت لْ تْاذتمُذذذ نت )بـــه
أكثــر أتبــاع نــوح كــانوا مــن أهــل  أنوقــد قــال املفســرون  ،الصــواب مــع أولئــك مــع أهنــم الضــعفاء وهــم األرذلــون

بنـوع فاسـتدلوا  ،وحنـو ذلـك ،وبعضـهم أهـل بيـع وشـراء ،وبعضهم أهل جنـارة ،بعضهم أهل حياكةت الصناعا
( أ)بــذلك علـى بطــالن مــا جـاء بــه  اسـتدلوااملتبعـني لنــوح عليـه الســالم  نُذذْسِمُه متذذكت اإلميــان هاهنـا لغــوي يعــين َت

 :وضابط ذلك .التصديق
 . لالمي تارة بالباء وعدي تارة باد  أن اإلميان يف القرآن ع  

  .املعروف تعريفه ،عدي بالباء أنه اإلميان الشرعي والغالب فيما
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دي فلمـا ع ـ ،[10]يوسـف:﴾وتمتذل أتنْذلت ِلُسذْسِمهو متنتذل﴿قـال جـل وعـال  ،وما عدي بالالم يراد بـه املعـىن اللغـوي
أو يف  ،خيــالط صــاحبه شــك فيمــا خوطــب بــهال وهــو التصــديق اجلــازم الــذي  ،نــه لغــويأاإلميــان بــالالم علمنــا 

  .شيءال
( أ) هنا نُذْسِمُه متكت وتلىذابذتعتكت )اء فيه والذين اتبعوك هم األرذلون رت مايعين أنصدق لك تصديقا جازما ال َت
  .منعهم هذا النوع من تصديقه ومن اتباعهف (،لْ تْاذتُم نت 

لئـك و أ فلمـا اتبـع النـيب  ،ومل يكن هذا يف قوم نوح فحسب بل كان هذا يف العـرب ويف قـريش خباصـة
ِ  متذذها لمةاذذُ  زتةتذذْ ِوْل ِمذذْه لذتْ ِننتذذل﴿قــال املشــركون  ،الصــحب الكــرام والصــفوة املنتخبــون ذذُس ت كيــف  [51]األنعــام:﴾أتهت

 ،الـذين هـم صـغار السـن وحنـو ذلـك ،الذين هم مـوايل ،يكون؟ هدى اهلل يهدي به أولئك الذين هم ضعاف
ذذذلِك ِزهت أتمتذذذْ أت لمةاذذذُ  ﴿فأجـــاهبم اهلل جـــل وعـــال بقولـــه  اهلل أعلـــم حيـــث جيعـــل هـــداه  ،[51]األنعـــام:﴾لِذذذأتْزةتلت لِلمبا

 فهل أنتم تتحكمون يف فعل اهلل جل وعال.،وحيث جيعل توفيقه
لــو مل تكــن علــى قلــوهبم أنــواع مــن الغشــوات لوصــلوا إىل  ،تعملوا عقــوهلم لوصــلوا إىل الصــوابإذن لــو اســ
ذذل﴿ولكــن عقــوهلم مل تكــن نافعــة  ،الصــواب واحلــق ىُذُوْل ِمذذْه  فتست ذذْسُعُوْل وت ت أتْل تذذلاُُهْل وت ت أتْفاِذذدت ُوْل هللت أتْ نتذذ  زتذذنذْ

ذلنُ ل لِذِ  زتْاذخذتْويُِ  ن فأولئـك مل يـنفعهم  ،[26]األحقـاف:﴾شتْل و ِإْذ كتلنُ ل زتْهمتُدونت ِلآزتلِت لمةاِ  وتحتلقت ِلِوْل متل كت
ولئــك األقــوام الضــعفاء فــيهم هــم أهــل العقــل، ، فكــان حقــا أن يكــون أالعقــل ومل يــنفعهم مــا أوتــوه مــن الفهــم

، وكــم مــن عاقــل وال كــم مــن لبيــب وال لــب لــه  :اإلدراك هلــذا قــال بعــض الســلف أهــلوهــم  وهــم أهــل الفهــم،
 انصرفمل؟ ألنه  ،اهلل جل وعال لبا يفهم به األشياء ولكنه يف الواقع ال لب له أعطاه. كم من لبيب عقل له
من عقل العاقل أن يقتحم الردى ويضع نقسه على دكادك من نار هل هذا ينجيه يف اآلخرة هل يكون عما 

هل يكون العاقل الذي جيحد احلق الذي سيوصله لو اتبعـه إىل اجلنـة ويرضـى  من العقل ؟هل هذا من اللب؟
خرة أو بأن يتعرض يف اآل يرضى بأن يكون من أهل النار ؟بزينة احلياة الدنيا القاصرة الفانية اهلالكة عن اجلنة

ولـو كـان يف  ،ليس هذا بعاقـل وهلـذا اعقـل العقـالء أكملهـم إميانـا ؟إىل العذاب وهو يف اجلنة يتبع عرضا زائال
فقــيا لــيس  ،وكمــل إميانــه ولــو كــان يف النــا  وضــيعا ال مــال لــه ،إميانــا أكمــلإذا كــان  ،النــا  ضــعيف العقــل

 ،وهــو صــاحب العقــل ، ألبــرهولــيس بــذي جــاه لكنــه هــو لــو أقســم علــى اهلل ،بــذي ســؤدد لــيس بــذي شــرف
 وكم من ذي عقل وال عقل له. ،ال لب لهذي لب و  من كم  :قول القائل أحسنفما  ،وصاحب اللب

هـذه املسـألة  ،بـه اختصـواوممـا  ،هذه املسألة الـيت هـي مـن صـور أهـل اجلاهليـة ومـن شـعبهم ومـن مسـائلهم
مخخبعه هللنه مذه كذلن قذبةكل »قال  لنيب جاءت إىل املسلمني وكانت فيهم ألهنا من سنن أهل اجلاهلية وا

 ؟: يـا رسـول اهلل اليهـود والنصـارىقـالوا «شب ل لبب  وذالزل لهال  حخذ  مذ  دهةذ ل جمذ  وذ  مذدهةخس  
 .«فسه لمنلّ إ  أوماك»قال  يا رسول اهلل فار  والروم؟ :ويف رواية أخرى قالوا «فسه»قال 

  :األمةوذلك يف أصناف من هذه  ،لاالستدالفهذه األمة جاءت فيها هذه الشبهة وذلك 
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رأوا املتبعـــني للهـــدى وللحـــق  إذاوأولئـــك  ،بـــأنواع مـــن الرئاســـات لهللذذذل هذذذل أهذذذا لم   :لم ذذذنف ل و 
فــإذا رأوا  ،هــذا الــذي هــم عليــه لــيس هــو الصــواب أنّ وقــادهم ذلــك التــنقص إىل  ،تنقصــوهم وتنقصــوا عقــوهلم

 ،مــن غــي أشــراف النــا  ،مــن املــوايل ،لفقــر واملســكنةبأنــه مــن أهــل ا واســتدلوا ،احتقــروهمــن يتمســك بالســنة 
ة الذين ل  م  وهذا النحو ألجل ضعف عقله وهم أهل العقول الكاملة وهم الك   ،على أنه إمنا اختار هذا الطريق

ــــ املــــراد هــــو مهــــم ومعــــرفتهم وعقــــوهلم علــــى أن هــــذا لــــيس فيســــتدلون بفه   ،مهــــم عنــــد أنفســــهم أصــــحاب فه 
ات معطلـــة لعقـــوهلم عـــن رؤيـــة فكانـــت تلـــك الرياســـ ،مـــن أصـــحاب الرياســـات وهـــذا كـــان يف كثـــي   ،بالشـــريعة
 .الصواب

وكانــت هلــم عقــول وأفهــام  ،وعرفــوا املنطــق ،الــذين درســوا الفلســفة قذذ ، مذذه لمعق ن ذذ ه لم ذذنف لمرذذلنل
ؤتــوا وأوتــوا ذكــاء ومل ي ،وتــوا عقــوال ومل يؤتــوا فهومــاأ   :لكــنهم كمــا قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة عــنهم ،وذكــاء
أهنم هم األراذل بأولئك أهل الفلسفة ينظرون إىل من يسموهنم باحلشوية، ينظرون إليهم وما هم عليه ذكاء. 

هــم الضــعفاء، الضــعفاء يف العقــل، الضــعفاء يف الفهــم، فيقــودهم ذلــك ألن أولئــك الــذين ومســوهم بالضــعف 
مل يعتنـــوا مبنطـــق اليونـــان، مل يعتنـــوا  ،-يعـــين عقـــول أولئـــك الفالســـفة- والرذالـــة بـــأن أولئـــك مل يعتنـــوا بعقـــوهلم

، لـيس ، إمنا مدارهم على النقـلبالفلسفة، مل يعتنوا بتلك الدالئل اليت يسموهنا عقلية ليس هلم سعة يف العلوم
يســـتدلون بضـــعفهم عـــن  ،مل يـــدخلوا يف الفهـــم بعقـــوهلم ،عنـــدهم فهـــم إمنـــا هـــم ينقلـــون قـــال اهلل وقـــال رســـوله

لو كان ذلك صوابا لكان وصل إليه فالسفة األمـة طالـب احلكمـة  :فيقولون ،نوعاملشاركة على بطالن هذا ال
فـال بـد أن يكـون هنـاك تقـدمي لطريقـة أولئـك  ،هؤالء هم أهل العقول العالية وهم أهل الفهـوم السـامية ،منهم

مل  ،مث وصــل بطائفــة مــن الفالســفة اجلمــع بــني الطــريقتني ،هــذه كانــت يف قــرون .علــى طريقــة أولئــك احلشــوية
مـــن اتبـــع الكتـــاب والســـنة ومل يـــدخل يف ذلـــك بعقلـــه يعـــين العقـــل  هحيـــث إنـــ ،يصـــدعوا بـــاحلق ومل يـــروه  امـــا

كمــا مجــع بينهــا ابــن   ،أن جيمعــوا بــني الطــريقتني واحــاول ،مل يــدخل يف ذلــك بعقلــه ،املعــارض للكتــاب والســنة
ممن عداهم وبني طريقة أهل األثر يف حاول أن جيمع بني طريقة املتكلمني الذين حيتقرون النا  ف ،رشد وحنوه

ـ؟ يعــين أهنـم ح  ويةعـدة مصـنفات هلـم، هلـذا مسـوهم احلشــوية مـا ذا يعنـون بكلمـة احلشـ الوجـود، ليسـوا هــم  وِ ش 
، ليسوا هم املتميزين، إمنا هم حشوية ال قيمة هلم، كما قـال أولئـك: إن أتبـاع الرسـل هـم األراذل وهـم النخبة

مـن اتبـع الكتـاب والسـنة واتبـع احلـديث واألثـر وأثبـت مـا  م مـن هـذه األمـة إنّ ثهـكذلك قال مـن ورِ الضعفاء.  
ين مهمــا قــالوا ومهمــا رب  تــليســوا مع ، حشــو يف هــذه األمــةيعــين حشــو يف الوجــود أثبــت فيهمــا إمنــا هــم حشــوية

 فعلوا.
مـة األمـوال مـن هـذه األ، فأهـل ل م ل  أهان  مه هه  ل مل فل أها لمغِ  أزضل دهةل ىةك لمساأمل

، يعين من غره منهم غناه فكان إذا أتاهم باحلق من ليس بأهل غىن تـراه ال يسـمع، تـراه جيـد يف غرهم غناهم
سـه الغىن، ولـيس مـن أهـل الزينـة يف لبا أهلوليس من  ،املال أهلإذا جالسه من ليس من  ،نفسه صدودا عنه
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أن ما جاء بـه ومـا  أنه يستدل بضعفه على ، وذلكويف مركبه، ويف بيته وحنو ذلك، تراه ال يعي لقوله اهتماما
 .أولئككما قال قاله ليس حبق،  

وهذهل زخهةذ  فذل هذهل لمع ذ  للمذهلت دهذا فذ سه زاذس نول لمع ذ ز ه  أزضل دها ذمك فذل ل مذل
اإلسـالم  عـرضورأوا أن  ،يعـين ممـن اهتمـوا بـالفكر، اهـتم بـالفكر طائفـة مـن أهـل هـذه األمـة مه لإلهلل م  ه

ـاألن طريـق اجلمـع بـني منتجـات احلضـارات مـن عن طرق الفكر وع رج فكـار ومـا جـاء يف هـذه الشـريعة أنـه خي 
؛ ألنـه هبـذه الفكريـات احتقـروه اه عنـد مـن لـيس مفكـرا ومـن مل يعـنتِ فـإذا كـان احلـق رأو  ،للنا  ما يقتنعون به

ابـات اإلسـالمية إذا ممـن كتبـوا الكت، بليد الذهن، وهذا كثي و د أن كثـيين عنده ناقص العقل، ناقص الفهم
 ،علـم األثــر الـذي هـو أعلــى العلـوم وصـفوة العلــوم وأصـوب العلــومبالكتـاب والســنة و علـم خـاطبهم مـن يعتــين ب

ظهــرون احتقــارا لــه وردا ملــا جــاء بــه مِل ؟ ألنــه ضــعيف عنــدهم بتلــك العلــوم رأيــت عنــدهم يف أنفســهم وقــد ي  
نه يعاب على من يكثر النفقة يف الكتاب والسنة يف هذا وهلذا واجهنا كما واجه رمبا كثيون منكم أ ،الفكرية
ألنه ليس عنده علـم هبـذه األمـور الفكريـة اجلديـدة بـأنواع مـن الفلسـفات الفكريـة وأنـواع  ، يعاب عليه؛العصر

ألن اهلل جل وعـال جعـل أهـل اللـب وأهـل  ؛من الدراسات اإلسالمية احلديثة، يعيبون عليه، وهذا ليس بعيب
 .أهل اإلتباع لكتابه ولسنة نبيه  الفهم إمنا هم

كلمـا كـان هـو ذو اللـب،  فكلما كان الرجل أطوع هلل وأتبع لسـنة النـيب  ،وا األلبابل  أهل التذكر هم أ  
وهـذا داء سـرى يف طوائـف يف  ،ألن هذه األمور مل يطالـب هبـا الشـرع ؛هو ذا اللب كان ذا الفهم كان  مالكو 

ه الــبالد الــيت هــي خالصــة يف دعوهتــا اتبــاع الكتــاب والســنة ومــا كــان وأخشــى أن يتســرب إىل هــذ األمــة،هـذه 
 .عليه السلف الصاحل
ذلـك أن  ،تط ل ذف مذه لمذدزل  ولمذدز ل دهذا فذل طل سذل ن ذخل لوذل هذه  لمط ل ذف أزضل دها فذل

رأوا أهنم كلما كان عنـدهم معرفـة أعظـم بـالواقع علـى  -مشكورين–طوائف من أولئك الذين يعتنون بالدعوة 
الف صنوفه وأحواله من قياسات ومـن فكريـات، ومـن أحـوال، ومـن تقلبـات، ومـن دراسـات، كلمـا كـانوا اخت

ويرون أن من مل يعتـين بتلـك العلـوم مـن العلمـاء ومـن طلبـة العلـم أهنـم هـم أضـعف مـنهم   ،لصوابإىل اأقرب 
 ،بفهــومهم اعتنــاءفيــه فهمــا وأقــل مــنهم نظــرا وأقــل مــنهم تســديدا وصــوابا، وهــذا أيضــا مــن آثــار أولئــك، ألنــه 

ليســت معرفــة تلــك األمــور مرذولــة ومــردودة  ،واحتقــار لخخــرين باقتصــارهم علــى النقــول علــى الكتــاب والســنة
لكــن االســتدالل  ؛-ملــالع أهــلحبــده املطلــوب شــرعا علــى مــا يقــرره –العلــم بتلــك األشــياء مطلــوب شــرعا  بــل

هـذا مـن  ،صواب ألجل أنه ما فهـم تلـك األمـوربفهومهم ومعرفتهم لتلك األمور على أن غيهم ليس على ال
 ،يى أن املفـيت إذا مل يكـن عاملـا بـالواقع يكـون ذاك الـذي علـم أفهـم منـه وأرفـعفجنس احتجاجات األولني، 

ل شـرعا، إمنـا صـوهذا لـيس بـأمر مؤ  ،فتكون فتوى العامل مردودة يستدل على بطالهنا بقلة فهمه لتلك األمور
إذا كــان  ،هــو الــدليل، فــإذا كــان للعــامل اســتدالل وفهــم فإنــه يكــون هــو الصــواب األمــر املؤهــل شــرعا العمــدة
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، مــن علــم هــذه األشــياء علمــا صــوابا فإنــه قــد والســنة فلــيس عليــه أن يعــرف كــل ذلــكللعامــل اتبــاع للكتــاب 
 يكون ذلك العلم نافعا وقد يكون ضارا له.

هبـا أنـه  ، ورأوا أن مـن مل يعـنتِ بتلـك العلـوممل اإلسالمي عمومـا اعتنـوا ااملقصود من ذلك أن طائفة يف الع
ألن هذه األمة لـن يصـلحها إال شـيء واحـد أال وهـو  ؛هو األضعف وهذا من مداخل الشيطان على القلوب

وال شك أنـه باإلمجـاع أن  ،والسعي يف اجناء النا  يف الدار اآلخرة الرتبية على كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 
نهـــا قـــد تنفـــع لك ؛وليســـت بنافعـــة يف الـــدار اآلخــرة اآلخــرةامـــة النـــا  يف الـــدار تلــك العلـــوم ليســـت منجيــة لع

 وأما نشرها على العوام فهذا ليس حبد شرعي. ،ألمةاهبا طائفة قليلة من هذه  فيكون املخاطب ،األمة
قل فهما يف تلك األمور فيدل على بطالن ما جاء بـه أفإن هذه احلجة من أنه من كان  ،إذا كان كذلك

ودخـل هـذا يف األمـة بنـوع مـن تلبيسـات الشـيطان  ،بطالن ما قاله هذا من جنس حجج أهل اجلاهلية وعلى
 على النفو .

 ،اجلاهليـــة يســـتدلون علــى بطـــالن الشـــيء ألنــه مل يتبعـــه إال الضـــعفاء أهــلإذن فــنخلص مـــن هـــذا إىل أن 
، هريرة رضي اهلل عنـهم أىب ا علّ كم  ،رمبا يأ  باحلق شيطانف ،والواجب أن نظر إىل احلق جمردا عن من أتى به

أليب  كمـا قـال النـيب   ،وإمنـا علـم أىب هريـرة شـيطان ،بـه الشيطان علمه دعـاء معروفـا ال يـزال كـل منـا يـدعو
 .«صدقك وه  كهوو»قال ا هريرة بعد أن ذكر له م

 ه لـــيسومـــن جـــاء بـــه فهـــذا ال يهـــم مـــن جـــاء بـــ ،نظـــر إىل احلـــق وتكـــون غايـــة املـــؤمن طلـــب احلـــقفـــإذن ي  
به من ، قد جييء به املوىل، قد جييء به الرفيع، قد جييء مبقصود، قد جييء به الصغي، قد جييء به الضعيف

 .مل يكن عنده جاه، وحنو ذلك
ء به، يعين من حيث نظر يف حال من جااء به جاء  أن يكون مقبوال دون املقصود أن يكون احلق إذا ج

البـدع، مـن أهـل األهـواء  أهـللة مبا إذا كان الذي جييء بـه مـن تلتبس هذه املسأرفعته ووضاعته، لكن تارات 
 .هذا له مقام آخر وحنو ذلك،

 هذا ملخص هلذه املسألة وهي كما ترى مسألة مهمة.
  .التاسعة: اإلقتداء بفسقة العلماء والعباد

أجـابوهم بـأهنم ا ملّـا هـم عليـه فاقتـدوا هبـم جاهلية العـرب سـألوا اليهـود وسـألوا النصـارى عّمـأهل اجلاهلية 
أتمتذذذْل ىذتذذذ ت ِإمتذذذ  لماذذذِهزهت ُأوىُذذذ ل نتِ ذذذ ب ل ِمذذذْه لْمِكختذذذلِو زُذْسِمنُذذذ نت لِلْمِهْبذذذِل ﴿كمـــا قـــال جـــل وعـــال   ،علـــى صـــواب

ِ  أتْهدت  ِمه  وتلمطالُ  ِت وتزذتُق ُم نت مِةاِهزهت  كتستُ ول   زذتُق ُم نت مِةاِهزهت ) ،[51]النساء:﴾لماِهزهت آمتُن ل هللتِب     كتستُ ول هتُس ت
ِ  أتْهذذدت  ِمذذه ذذُس ت ذذِب     هت  ؟تبــاع حممــد( يعــين أن اليهــود ملــا ســأهلم املشـركون مــن أهــدى حنــن أو ألماذذِهزهت آمتنُذذ ل هللت

باجلبــت  ابــل هــو اتبــاع ألولئــك بــل مســاه اهلل جــل وعــال إميانــ ؛إقتــداء، وهــذا نــوع أجــابوهم بــأهنم هــم أهــدى
، وصــفهم اهلل جــل وعــال الــذين يــأكلون أمــوال النــا  ظلمــا ءكــانوا يقتــدون بالفســقة مــن العلمــا  ،والطــاغوت
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ذِب ِا لمةاذ﴿بقوله  ِّ لِلْمبتلِطذِا وتزتُ ذدُّونت زتذْه هللت ِر ذ  ل ِمذْه لْ تْحبتذلِا وتلم ُّْهبتذلِن مت تذْأُكُة نت أتْمذ تل ت لمناذل ]التوبـة: ﴾ ِ ِإنا كت

 ..وهــم يعلمــون، وهــذا جــار يف كــل زمــان. ســوا احلــق بالباطــل وكتمــوا احلــقب  أولئــك الفســقة مــن العلمــاء ل   [14

(12) 
ِر ذ  ل ِمذذْه هـذا دليـل الفسـق ) ،ألمـوال بالباطـللكـذلك اقتـدوا بـاليهود مـع أن اليهـود كـانوا أهـل أكــل  ِإنا كت

ذذِب ِا لمةاذذ ِ  ِّ لِلْمبتلِطذذِا وتزتُ ذذدُّونت زتذذْه هللت  اإلقتــداءأن يكــون  الواجـب ،(لْ تْحبتذلِا وتلم ُّْهبتذذلِن مت تذذْأُكُة نت أتْمذذ تل ت لمناذذل
هــذا فاســق،  ،ا هلــذه الــدنيانــفيــدفع اآلخــرة م ،أمــا الــذي يشــرتي هــذه الــدنيا بــاآلخرة ،بأهــل الصــالح والطاعــة

ئــــك املشــــركون كــــان مــــن ل، هــــذا دليــــل الفســــق، أو فع مــــن اآلخــــرة ويصــــد عــــن ســــبيل اهلليشــــرتي الــــدنيا ويــــد
فيقتـدون هبـم  ،ومن علمـوا خمالفاتـه ،يانتهعلموا ضعف دمن و  ،خصائصهم أهنم يذهبون إىل من علموا فسقه

يف غـــيهم مـــن  ، أوأو يف النصـــارى ،أو يف أهـــل اليهوديـــة ،يف مشـــركي العـــرب يف الـــدين، وهـــذه ظـــاهرة ســـواء  
األصـل  ،ل عليـه ومـن يرضـيه بواقعـهب من يسـه  املرء حي ؛ ألنّ كلهم كانوا عندهم هذه اخلصلة  ،أصحاب امللل

، ول لـه إنـك علـى غـي الصـواب واهلـدىويـأنف ممـن يقـ ،له إنـك علـى صـواب املرء حيب من يقول يف هذا أنّ 
ولـو كـان يعلـم أنـه ضـال ولـو كـان يعلـم أنـه فاسـق، ألن  .إنك على صواب وهـدى فـرح بـه :فإذا قال له قائل

ال يؤتــاه إال مـن رغــب يف احلــق  ،هـذا ال يؤتــاه إال طالــب احلـق ، ـري الصــواب والـرباءة مــن غــيه مـن الضــالل
وهـذه كمـا تــرون  ،أولئـك يســألون أهـل الضـالل مـن اليهــود والنصـارى فـإذا أجـابوهم قبلــوا ذلـكف ،إليـهوسـعى 

  .وهي واضحة ظاهرة ،يف طوائف كثية من األمة ؛يف أنواع كثية -اإلقتداء بفسقة العلماء -يف هذه ت  ر  س  
قبـل  ،قاضـي قبـل رِشـوةيعلـم أن هـذا ال ،يعلم أنـه جـائر فيـه فمن النا  من يقتدي أو يرضى حبكم قاض  

ومــع ذلــك يرضــى ويقتــدي بــه يف مــا قــال, يــأ  بعــض القضــاة ويســتدل بــبعض القضــاة الــذين يأخــذون  ،مــاال
 ،هـذا جـدا ر  ثـ ـك    ،وكان هذا يف الزمن القدمي كثيا خاصة يف القرون ما بني الثالث إىل احلـادي عشـر ،الرشاوي

 ،بفعـــل مــن ســـبقهوكــل قـــاض يســتدل ويستشــهد  ،لوكــان احلكــام يعـــين القضــاة يأخـــذون الرشــاوي علــى املـــا
مــن أنــه الرشــوة يف احلكــم   ،فيقتــدي بالفاســق الــذي يعلــم فســقه ،وحنــو ذلــك ،ويقــول أنــا أحكــم هبــذا للحاجــة

 كذلك العلماء الذين يعلم من حاهلم أهنم فسقة, يعلم مـن حـاهلم أهنـم ال  ،كفر وهذا أعظم من جمرد الفسق
  .األمصاريصلون كما هو موجود يف كثي من 

وقـــد ســـئل بعـــض أهـــل العلـــم يف غــــي هـــذه الـــبالد عـــن حـــال علمــــاء مصـــره وبلـــده عـــن أهنـــم ال يــــؤدون 
قـــال: صـــنعة. يعـــين اختـــذوا العلـــم مهنـــة  ؟هـــم، كيـــف يكـــون علميفعلـــون مـــا يفعلـــون مـــن املنكـــرات ،الصـــلوات

دوهنم ويبينـون هلـم يف فكـانوا فسـقة بـذلك, النـا  اقتـدوا هبـم؛ فيسـتفتوهنم فيفتـون ويرشـ ،وصنعة مـن الصـنائع
 والواجـب أن يسـعى إىل مـن يعلـم  ،وهـذا نـوع مـن آثـار اجلاهليـة يف النفـو  ،ويقبلـون ،وسائل البيـان املختلفـة

إذا كــان الطالــب يطلــب احلــق  ،ألنــه هــو الــذي ال حيــايب ؛أنــه أصــلح وأنــه أبــر وأنــه أتقــى و يأخــذ الــدين منــه
                                                 

 انتهى الوجه األول من الشريط الثاين.(12)
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ــرا أمــا الــذي يطلــب مــن يصــحح لــه  ،طالــب احلــق واهلــدى هــذا ،فيــذهب إىل مــن يقــول لــه احلــق ولــو كــان م 
نــه يــذهب إىل فســقة أهــل العلــم الــذين يتكســبون بالــدين ويتكســبون بــالعلم فيجيبــون كــل واحــد مبــا إف ،وضــعه

 يناسبه. ومن صنوف أولئك:
طائفـــة كـــان يف مـــا مضـــى مـــن الزمـــان كـــانوا يفتـــون علـــى املـــذاهب األربـــع؛ يـــأ  ذلـــك املســـتفيت إىل ذلـــك 

مــذهب فــالن  ىيقــول أنــا علــ ،فــيت العــامل باملــذهب الــذي عليــه ذلــك املســتفيتي  ف ،فيســتفتيه املســتفيت ،العــامل
  .تأكلون بالعلممحممد بن عبد الوهاب يف بعض رسائله غالب أولئك كما وصفهم الشيخ  ،فيفتيه

  .أنا ال أفتيك إال أن تعطيين شيء :يقول ،بعض أولئك العلماء ال يفيت إال مبال
ه ر أمـو  يفولكنهم يقتدون به  ،ك العلماء فيما مضى من الزمان يعلمون أنه على فسق يف حالهبعض أولئ

طيـب ذلـك  ،الينمل الفـايقولـون فعلـه العـ ،اخلاصة، يعين يرون حاله يف بيعـه يـرون حالـه يف شـرائه ويقتـدون بـه
  .ورمبا كان فاسقا ،للصواب العامل غي متحر

يناســـبهم بـــرخص مـــن رخـــص أهـــل العلـــم إذا اســـتفتاه بعـــض أهـــل بعـــض أولئـــك العلمـــاء يفـــيت النـــا  مبـــا 
فيــذهب يفــيت لــه برخصــة مــن رخــص الفقهــاء ليســت  يريــد أن يكــدر خــاطره، ال ،بعــض أهــل املــال ،الوجاهــة
وهـذا يكثـر عنـد املخـالطني  ،أو بقول مهجور من األقـوال يف الفقـه إرضـاء لـه ،يعلم أهنا ليست صوابا ،صوابا

إذا مل  -يعـين العـامل الـذي يسـأل فيجيـب–فـإذا مل يكـن املـرء علـى  ،كل مكـانزمان و  للكرباء ولألمراء يف كل
إذا   ،فإنـه ال يقتـدى بـه ،ال يهمه يف تبليغه دينـه أن يرضـى ذلـك السـائل أو ال يرضـى ،يكن على  ر يف دينه

 .ال يقتدى به وال يؤخذ العلم منه مه رضي ذاك هذا جيب أنهِ كان هذا املستف  أو املسؤول ي  
العلم األغنياء أصحاب األمـوال البـاهرة أصـحاب الشـركات أو  أهلرمبا خالط طائفة من النا  من اليوم 

فـإذا سـأله أفتـاه مبـا يـريح  ،فيأتيه ويكون ذلك أو يكون له مصلحة منه ،العقارات أو املؤسسات أو حنو ذلك
أن اهلل جــل وعــال وصــفهم بقولــه  ذلــك ،فســقة العلمــاء الــذين كــانوا مــن قبــلبوهــذا مــن أنــواع اإلقتــداء  ،ذاك
ذِب ِا لمةاذ ِ ﴿ زتلأتْهذات لْمِكختذلِو مِذلت ىتْكُسذُ ونت ِلآزتذلِت  ﴿قـل[،99]آل عمـران:﴾ُقْا زتلأتْهات لْمِكختلِو ِملت ىتُ دُّونت زتْه هللت

ذذبِ ) ،[07]آل عمــران:﴾لمةاذذِ  وتأتنْذذذُخْل ىتْبذذوتُدونت  مِذذلت ىذتْةِبُاذذ نت ﴿ ،( ِا لمةاذذ ِ قُذذْا زتلأتْهذذات لْمِكختذذلِو مِذذلت ىتُ ذذدُّونت زتذذْه هللت
لُ  وتمتذل ﴿، [01]آل عمـران:﴾لْممتقا لِلْمبتلِطاِ  ذل وتأتنْذذُخْل ُشذوتدت ذل ِز تج  ُغ نذتوت ذِب ِا لمةاذِ  متذْه آمتذهت ىذتبذْ ِملت ىتُ ذدُّونت زتذْه هللت

ةُذذ نت  ذذل ىذتْعست هنم يصــدون عــن ا وصــفهم بــأنــهــذه يف آل عمــران كمــا ذكــرت وه، [99]آل عمــران:﴾لمةاذذُ  ِلغتلِفذذاو زتسا
يفرحــون بــأهنم ســيجيء نــيب  ، كــانوايعلمــون أهنــم يصــدون عــن ســبيل اهلل ومــع ذلــك يقتــدون هبــم ،ســبيل اهلل
كـان   ،، فكانوا بذلك فسقة، وهذا نوع من الصد عن سبيل اهللفلما جاء النيب كفروا به وأعرضوا عنه ،يتبعونه

، وهل أولئك أصحاب إقتداء؟ كانوا يقتدون هبم  ، ومع ذلكالنا  يعلمون أهنم يأكلون أموال النا  بالباطل
 هبم؟ ال. هل جيوز اإلقتداء

 :الصنف الثاين فسقة العّباد
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كأصــحاب   ،فكــل مــن تعبــد بعبــادة بدعيــة فهــو فاســق هبــا ،والفســق يف العبــادة يكــون بــاخلروج عــن الســنة
م أهـــل فســـق إذ كـــانوا فأولئـــك بـــأمجعه ،وأصـــحاب األقـــوال واألحـــوال الـــيت ال توافـــق الســـنة ،الطـــرق الصـــوفية

كــان الواجــب أن ينكــر علــيهم وأن ال يقتــدى هبــم،   ،فلمــا كــان حــاهلم كــذلك ،عــن ســنة النــيب خــارجني 
 اقتـدىبدعا من النصارى وغـيهم، كـان يف كـل مكـان رمبـا وهم الذين ابتدعوا  ،املشركون اقتدوا بفسقة العّباد

 ذلك املتبع فاتبع.  أنزهلا اهلل جل وعال على رسولِ املقتدي بعابد فاسق، يعين خرج بعبادته عن الشريعة اليت
جيمعهــم أصــحاب الطــرق الصــوفية  ،وهــذه اخلصــلة مــن اجلاهليــة ســرت يف هــذه األمــة يف أنــواع مــن النــا 

صـنف  ،بـل إن األمـر زاد علـى ذلـك حـ  جعـل أولئـك أوليـاء هلل جـل وعـال ؛يعلمـون فسـقه نالذين اقتدوا مبـ
وجعلــوا  ،مثــل الشــعراين وغــيهاألوليــاء الصــوفية، صــنفوا مصــنفات يف طبقــات بعــض كبــار الصــوفية يعــين غــالة 

: لفـواحش وقـال يف ترمجـة أذكرهـا قــالجعلـوا مـن األوليـاء مـن يــأ  ا -كمـا رأيـت ذلـك بنفســي-مـن األوليـاء 
عليهـا  اطلعـتوهـذا أنـا  .ر ضرحيه كان يتلو آيات ليست يف القـرآنونوّ  ،سيدي فالن الفالين قد  اهلل روحه

وخطـــب رضـــي اهلل عنـــه ســـبع مجـــع يف مجعـــة واحـــدة. يعـــين خطـــب يف ســـبعة بـــالد يف مجعـــة  :وقـــال ،بنفســـي
أو يكــون تتلــبس بــه  ،وهــذا ال شــك أنــه إمــا أن يكــون جمنونــا ،خيطــب هنــا وهنــا وهنــا يف وقــت واحــد ،واحــدة

ه من الفسقة بـل املهم أن هذا ليس من األولياء ألن هذا ال شك أن ،أو غي ذلك ،الشياطني عن اختيار منه
، يقتدي به وجيعـل يف قرآن فهذا من الكفرةإذا كان يتلو آيات ليست من القرآن ويقول أهنا من المن الكفرة 

حــ  ال تكــاد تــدخل بلـد إال وفيــه طريقــة وفيــه  ،وطـمّ  فعــّم ذلـك يف بــالد املســلمني اليــومالـرتاجم ويغــىن عليــه، 
ين، يــذكرون مــن مناقــب كــل صــاحب طريقــة وكــل شــيخ مــن زاويــة وفيــه مــن يتبــع الشــيخ الفــالين والشــيخ الفــال

تــارة تكــون منســوبة إليــه ال تصــح  ،أولئــك، يــذكرون مــن مناقبــه أشــياء ال يفعلهــا األتقيــاء إمنــا يفعلهــا الفســقة
كيـف يقتـدى بـه؟ فهـذه الشـعبة مـن شـعب   ،وتارة تكون صحيحة، ويف احلملة من كان على فسق يف العبـادة

ألهنـا مـن خـالل  ؛، الواجب أن ينكـر علـى أصـحاهباملسلمني والواجب أن تصدىجدت يف اأهل اجلاهلية، و 
ة الــيت مل يــأذن اهلل جــل تلــك اخلصــال الباطلــ ،أتــى لــرفض كــل خصــلة مــن خصــال اجلاهليــة اجلاهليـة والنــيب 

 .وعال هبا
وت ت ىذتخاِبُع ل أتْه تل ت ﴿ دةهذه آية املائ ﴾ ت ىذتْغُة ل ِفل ِدزِنُكْل  ت ذْ ت لْممتقِّ ﴿ساق املؤلف هنا قوله جل وعال 

ِر   ل وتوتذةُّ ل زتذْه هللتذ تلِ  لمااذِب اِ  فجمـع يف أوسـاطهم أهنـم  [.00]املائـدة:﴾قذتْ ،و قتْد وتةُّ ل ِمْه قذتْبُا وتأتوتةُّ ل كت
، حرمـوا احلـالل، ا فلـم يؤمنـوا بـه، قتلـوا األنبيـاءهنم فعلـوا بعيسـى عليـه السـالم مـا فعلـو بأوذلك  ،ضلوا من قبل

 ،، وأضـلوا كثـيا مبـا أفتـوهذلـك وحللوا احلرام، وأكلوا الربـا، وجعلـوا السـبت وقتـا للصـيد، مـع أنـه هنـوا عنـه وحنـو
 ذلـــك كمـــا وصـــف اهلل  ،وحرمـــوا حـــالال فيهـــا ،جعلـــوا تفســـي التـــوراة إلـــيهم فـــأحلوا حرامـــا فيهـــا ؛جعلـــوا التـــوراة

ذذِب اِ وقــال ) ،عــنهم ذذ تلِ  لماا مــع ذلــك  ،لــك الصــفات الــيت فيهــا أمعنــوا يف الضــالل( فوصــفهم بتوتوتذذةُّ ل زتذذْه هللت
 .اقتدى هبم من اقتدى من أهل اجلاهلية
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وبقـي مـن أدلـتهم ممـا  ،االسـتداللإذن اخلص من هاتني املسألتني إىل أن أهل اجلاهلية كان هلم أنواع من 
  .ن شاء اهلل تعاىلإذكره املؤلف ثالثة أدلة ستأ  

 ، وسـبب اسـتداللأهنـا اسـتدالالت يف نظـر العقـل الصـائب مرفوضـة هذه االسـتدالالت بأنواعهـا جيمعهـا
أولئـك هبـا أنـه  اسـتدالليكـون سـبب  ،أولئك هبا مع أنه قد يكـون أعطـوا عقـوال وأعطـوا فهومـا وأعطـوا معرفـة

ــــغ   ــــي علــــى قلــــوهبم وغ  ش  ألنــــه كانــــت عنــــدهم أنــــواع مــــن  ؛يت أبصــــارهم ومل يتوصــــلوا بعقــــوهلم إىل الصــــوابش 
صــارت عنــدهم الصــوارف اســتدلوا علــى مــا هــم عليــه مــن أنــواع الباطــل بــأنواع مــن األدلــة الــيت الصــوارف ملــا 

ومــن أدلــتهم  ،مــن أدلــتهم التقليــد ،منهــا ،ويــردون هبــا رســاالت املرســلني ،يقنعــون أنفســهم أهنــم علــى صــواب
هم، وأهـل العقـول، بأهل القوة يف الف االحتجاجبالكثرة، من أدلتهم  االغرتاراالحتجاج باألولني، من أدلتهم 

ويســتدلون بــأن احلــق الــذي جــاءت بــه املرســلون لــيس  ،وأهــل الرفعــة فيهــا ،وأهــل القــوة يف الــدنيا ،وأهــل املــال
 .ألنه مل يتبعه إال الضعفاء، كذلك يقتدون بفسقة العلماء، يقتدون بفسقة العباد ؛حبق
ملشــركون واخلرافيــون واملخــالفون أهنــا هــي عــني مــا حيــتج بــه ا ذا نظــرت إىل هــذه األدلــة مبجموعهــا وجــدت  إ

 ،بـــأنواع مـــن االســـتدالالته وِجـــو  ودعـــا النـــا  إليهـــا، فإمـــام الـــدعوة ملـــا أتـــى بالـــدعوة  ،للحـــق يف كـــل زمـــان
د األمـة األعظـم ا حضت يف استدالالت أهل اجلاهلية، ووجه بالتقليد، ووجه بأنك وأصحابك قليلون، وسـو 

-إن أهل جند هؤالء الذين ظهر فيهم حممد بـن عبـد الوهـاب  قول من قالبووجه  ،ليسوا على ما أنت عليه
ؤال أرسـل إىل سـويتبـني ذلـك ب ،ومل يتعلمـوا علـم الكـالم وال املنطـق ،مـا عنـدهم علـوم ال بالعربيـة -على قوهلم
ويقـول بـني يل  ،وجـه إليـه سـؤاال يريـد منـه أن يعـرب سـورة والعاديـات ضـبحا ،من بعض أهل األمصـارالشيخ 

لبــديع ومــا فيهــا مــن البيــان يف ســؤاالت مــن البالغــة ومــن النحــو متنوعــة، الشــيخ رمحــه اهلل تعــاىل مــا فيهــا مــن ا
مـع أن اجلـواب عنهـا معـروف يف   ، فرتك الـرد عليـه،مشغول عن مثل هذا، ال يريد إثبات نفسه يف هذه العلوم

د الوهــاب لــيس دعــوة حممــد بــن عبــهــؤالء، كتــب املفســرين، يقولــون إن هــؤالء الــذين ظهــرت فــيهم الــدعوة 
عنــدهم إال فقــه احلنابلــة حــ  التفســي لــيس عنــدهم مشــاركة فيــه، حــ  اإلســناد لــيس معهــم معرفــة بــه وحنــو 

وأن مـن خـالفهم   ،ويستدلون بـأهنم قليـل ،وعدم عقوهلم ،ذلك، فيستدلون بضعف أفهامهم وعدم مشاركتهم
بعضــــهم أكلــــه حــــاف،  ،ويســــتدلون أيضــــا بــــأن أهــــل جنــــد أهــــل فقــــر ومســــكنة ولــــيس عنــــدهم شــــيء ،كثــــي

 ااخـدعواوهـم أهـل القـوة ومساكنهم معروفة أما املدن الكبار اليت فيهـا علمـاء األمصـار هـؤالء هـم أهـل الفهـم 
؛ الـدعوة الســلفية يف آخــر ؤلفـات الــيت تــرد علـى دعــوة اإلمــاموهــذا موجــود يف امل ،واســتدلوا بــذلك كلـه ،بـذلك

: إن أهـل هـذه ، وهو الذي يقـولالعصر من صرح بذلك بل إنه وجد يف هذا ؛كل هذا موجود  ،هذه األزمان
  .الضالل أهلحجة قد احتج من تقدمه من  اال. وهذا ال شك أهنها طائفة من البدو اجلهّ ءالبالد وعلما

 املقصود أنه يف كل وقت تظهر هذه االستدالالت إما أكثرها وإما بعض منها.
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بـأن هـذه احلجـة أوردهـا واحـتج هبـا  ،لف احلـقعلـى مـن خـا واالحتجـاجهتـتم باحلجـة  ،فإذا تبينـت ذلـك 
  .وأبطل اهلل جل وعال تلك احلجة ،واستدل هبا وجعلها دليال املشركون من قبل

مث بعــد ذلــك تنظــر يف الــدليل وهــذا ممــا ينبغــي أن  ،االســتداللفــإذا أتــى بشــيء مــن ذلــك تبطــل أوال نــوع 
وإبطال أقوال اخلرافيني والقبوريني واملبتدعـة وأنـواع املخالفني  العلم الذين يهتمون بالردود على يهتم به طالب

  .الضالني
فــإذا كــان ذلــك  امــا كــان مــن أوجــه الــرد علــى  ،مــا فيــهو بطــل نــوع االســتدالل قبــل أن تنظــر يف الــدليل ت  

 تلك من استدالالت أهل اجلاهلية. أولئك أنّ 
وصلى اهلل وسـلم  ،ذلك والقادر عليه إنه ويل ،يل ولكم اهلدى والسداد والثبات والرشادالكرمي أسأل اهلل 

 على نبينا حممد.
 :[األسئلة]
لـذلك علـى وجـه  مـا سـبب اختيـار النـيب  ،جحر الضب دليال على االتباع األعمـى ذكر النيب  /8

 اخلصوص؟ 
مـا  ،مـثال لشـناعته من أوجه ما قيل يف ذلك أنه ال أحد يرغب يف دخول جحر الضب، فضربه النـيب 

يقـول النـيب عليـه  ،فلـو دخـل املشـركون أو دخـل اليهـود والنصـارى جحـر ضـب ،جحـر الضـبفيه أحـد خيتـار 
؟ هل هذا يكون عند ذي فهـم وعنـد ذي بصـر؟ ال، فهـو مثـل ، وهل هذا يعقل«مدهةخ  »الصالة والسالم 

 رب لشناعته، وألجل أنه ال خيتاره عاقل معه لبه وعقله.ض  
هـل هـذا  ،يقضـي بالقـانون -ذا قضـىإيعـين -نـد القضـاء وع ،هل فعـل مـن يفـيت بالشـريعة يف الفتـوى /5

 كفر به مثله أو ي ك ف ر به مثله؟ا ي  مممن فعل فسقة العلماء؟ هل فعله هذا يعترب 
وإذا قضــى بيــنهم ألجــل أن  ،يفــيت بالشــريعة للنــا  ،مــا فيــه شــك أن هــذا أقــل أحوالــه أن يكــون فاســقا

يقضي بالقانون يف مسائل ويفيت بالشريعة أقـل  ،قضى بهي   احلكومة تلك  عل القانون هو الدستور أو هو ما
إذا كـان يعتقــد أن  ،؛ قـد يكــون كـافرا إذا كـان يعتقـد أن هــذا الفعـل جـائز، وقــد يكـون كـافراأحوالـه أنـه فاسـق

  .فهذا يكون كافرا باإلمجاع ،فعله هذا جائز وحيسنه للنا 
م كفـر لـوعـدم خروجـه عنـه يعـده كثـي مـن أهـل العالقانون يف كل ما جاء به  التزاموحكمه بالقانون يعين 
فحال هذا املسؤول عنه إذا كان مـن العلمـاء فإهنـا ال شـك أهنـا حـال فسـق علـى  ،ولو كان يعتقد عدم اجلواز

 وقد يكون كافرا بذلك. ،أقل األحوال
ونرجـوا ع؟ هذا سـؤال رمبـا ورد كثـيا يبـدو أن احلاجـة إىل اجلـواب عنهـا ملحـة يقـول مـا معـىن فقـه الواقـ /3

 على أهل الدليل من الكتاب والسنة. اأن تعرج على تعريف بعض العلوم اليت يستدل هبا أصحاهب
 )ما معىن فقه الواقع؟( نكتفي بالفقرة األوىل وهي قوله 
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وكـــل كلمـــة مـــن هـــاتني الكلمتـــني كانـــت  ،مركبـــة مـــن كلمتـــني )فقـــه( و)الواقـــع( (فقـــه الواقـــع)أوال الرتكيبـــة 
وكـــانوا يســـتعملون كلمـــة  ،كـــانوا يســـتعملون كلمـــة )فقـــه(ف ،عـــنهم ف الصـــاحل رضـــي اهللمســـتعملة عنـــد الســـل

  .ومع ذلك فهم مل جيعلوا الواقع عندهم هو الواقع املراد عند هذه اإلضافة ،)الواقع(
  .هو ما يقع من األحداث واألمور يف النا  :والواقع

فلـم يقولـوا  ،م يضـيفوا )الفقـه( إىل )الواقـع(فلـ ،السلف مل يركبوا هذا الرتكيب مع وجود الكلمتـني عنـدهم
قالوا: فقـه الكتـاب، فقـه السـنة، وحنـو ذلـك، الفقـه الكـرب؛ يعـين العقيـدة، أمـا فقـه الواقـع فلـم يـرد  ،)فقه واقع(

  ،مـع أن العلمـاء أعرضـوا عنـه أربعـة عشـر قرنـا ،فكـان هبـذا مـع عـدم تسـمية معرفـة الواقـع بفقـه الواقـع ،عندهم
وال خيفـى علـى   ،ألهنـا متصـلة بالشـريعة ؛«وكذا ممدنذل لدزذل»لـى أن هـذه التسـمية حمدثـة كان هذا دلـيال ع

  .ام الشرعيةككل واحد منكم أن فقه الواقع عند من يسميه بذلك له مسا  باألح
ا مــ ،فتبــني مــن هــذا أن تركيبــة الكلمتــني مل تــرد عنــد الســلف مــع وجــود كــل واحــدة مــن الكلمتــني عنــدهم

والــذي كــان عنــد أهــل العلــم؟ كــان عنــدهم أن املفــيت واحلــاكم ال يفــيت وال حيكــم يف الــذي كــان عنــد الســلف 
فــإذا ســئل عــن شــيء ال جيــوز لــه أن يفــيت أو  ،املســألة املســؤول عنهــا املســائل الشــرعية إال بعــد أن يعــرف واقــع  

اىل قــال: التوحيــد أن إمــام الــدعوة رمحــه اهلل تعــكتــاب وهلــذا جــاء يف بعــض مســائل   ،حيكــم بــدون أن يتصــورها
ســأل عــن مســألة وهــو ال ال ي   ،يعــين بــذلك فهمــه لواقــع النــا  ومــا يســألون عنــه وفيهــا فهــم الصــحابة للواقــع.

يف مـثال فـإذا كانـت املسـألة  ،يستغفل؟ ال، لكن إذا سئل يعرف هذه املسـألة تصـورا ،يعرف ما يريد النا  هبا
 .: احلكم على الشيء فرع عن تصورهقالوابل  ،هذا معلوم عند أهل العلم ،الفقه يعرف صورهتا الفقهية

 والواقع قسمان: 
 واقع له أثر يف األحكام الشرعية.

 وواقع ال أثر له يف األحكام الشرعية.
لـــيس كـــل ذلـــك مـــؤثرا يف األحكـــام  ،ومـــا جيعلـــه اهلل جـــل وعـــال يف أرضـــه ،فلـــيس كـــل مـــا يقـــع بـــني النـــا 

 تبىن عليه األحكام الشرعية. أو ،الشرعية
 : الواقع الذي تبىن عليه األحكام الشرعية وفهم املسألة وصورهتا وما تتنزل عليه. لمقال ل و 

  .: ما يتصل باملسألة مما ليس له أثر يف احلكم الشرعي، هذا واقع ال أثر لهلمرلنل
ويـأ  الثـاين  ،طويـل ، يقـول األول كالمـا يف ربـع سـاعةخصمان يتخاصمان يف مسـألة يأتيهمثل القاضي 

لكـن القاضــي ال  ،يف ربـع سـاعة أيضـا طويــل، القاضـي كـل هـذا الـذي ذكــره اخلصـمان واقـع وقـع يقـول كالمـا
  .ألهنا هي املأثرة يف احلكم الشرعي ؛بين عليه احلكم إال ثالث كلمات أو أربعسيه يعين ل  يف سج يقيد منه
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ثـالث، تقـول ال  العلماء، وتقص عليه قصة طويلة، وجييبك مبسـألتني، حدكذلك املستفيت تأ  تستفيت أ
أنـه واقـع رمبـا يكـون مـؤثرا لكنـه  كوهـو واقـع صـحيح عنـد ،يقول ولو كان هذا ما له أثـر ،شيخ كان كذا وكذا

  .عند العامل ليس مؤثرا يف احلكم الشرعي
وعليـه فإمنـا جيـب علـى  ،أو ما يقع يف الـدنيا مـؤثرا يف األحكـام الشـرعية ،فإذن ليس كل ما وقع يف النا 

 عرفوا الواقع الذي تنبين عليه األحكام الشرعية.العلماء أن ي
ومــا  ،ومــا يعــدون لــه ،عــىن هبــا معرفــة أحــوال النــا  واملســلمني واألعــداءهــذه الكلمــة )فقــه الواقــع( ي  اآلن 

أن  ،مطلـوبكعلـم  -مع اعرتاض على التسـمية–وهذا الشك أنه كعلم  ،خيططون وحنو ذلك من علوم كثية
 ،: علــم السياســةفــروض الكفايــات كــالعلوم املختلفــة وهــذا مــن أجنــا  ،مــوريعــرف يف األمــة طائفــة هــذه األ

تلــك، فمعرفتهــا ال بــد أن  وحنــو ذلــك، هــذا مــن جــنس العلــوم ،واهلندســة ،واجلــرب ،والكيميــاء ،وعلــم الفيزيــاء
ُ   متذل نذتْسقتذ﴿تكون يف األمة، لكن تلك معرفة وليس بفقه، معرفـة ألن الفقـه هـو فهـم األمـور، الفقـه هـو الفهـم 

ِر   ل ِمسال ىذتُق  ُ  يعـين مـا نفهـم كثـيا ممـا تقـول، وال يـدعي مـن يتـابع أحـوال العـامل مـن طلبـة العلـم  [91]هود:﴾كت
وهلذا التسمية بفقه واقعا أيضـا  ،املعتنني بذلك وحنو ذلك، ال يدعون أهنم يفهمون ما سيجري من األحداث

 وهذا أقل من الفقه بكثي. ،ما يكتبو  ليست بصحيحة؛ ألن حقيقة ما يرومون هو معرفة ما يقال
ه علـى هنا هذه األشياء قلنا البد أن يكون يف األمة من يعرف، فهي من جـنس العلـوم الكفائيـة، وقـد نبّـ

 ذلك الشيخ ناصر الدين األلباين حني عرض هلذه املسألة.
صــلحة ألهنــا ليســت م   العلــوم الكفائيــة ال خياطــب هبــا عامــة النــا  ،إذا تقــرر هــذا فإنــه باتفــاق أهــل العلــم
وقلنــا  ،أرأيـت لــو أن حماضـرا أتـى عنـدنا اليــوم ففسـحنا لـه الـدر  لـه،لـدينهم، بـل إهنـا تشـغلهم عمــا هـو أوىل 

 ،يزيـاء ال بـا كونـه يوجـد يف األمـة مـن يعلـم ذلـك يف ختصـص الف  ،نشـتاين النسـبيةيحدث اإلخوة يف نظرية أ
هـل  ،وإذا عرفتموهـا عـرفتم علمـا ،الـيت ال تناسـبكم هذا ال شك أنه من الكفائيـات ،لكن هل  دثون بذلك

وذكــر  ،ألعــداء يفيــد الشــبابايصــدق هــذا علــى واقــع النــا  وعلــى خمططــات األعــداء أم ال؟ ذكــر خمططــات 
 :، ويضرهم من جهات أخرأحوال املسلمني يفيد الشباب من جهة

م بغــــــض الكفــــــرة وحييــــــي يف نفوســــــه ،يفيــــــدهم مــــــن جهــــــة أنــــــه حييــــــي يف نفوســــــهم االرتبــــــاط باإلســــــالم
  .وهذه مصلحة مطلوبة ،عداء وحنو ذلكاألوحييي يف نفوسهم أخذ احلذر من ،واملشركني

 ،ربوا على غي الرتبية السلفية اليت نب عها ومصدرها القـرآن والسـنةومن جهات أخر يقود الشباب إىل أن ي  
ذا حصـلت؟ وإذا سـألته اليـوم مـا، من انشغل بتلك األمور انشـغل أشـهرا بـل رمبـا سـنوات وبالتجربة وجدنا أنّ 

وتتبعـت مجيـع  ،وأحد من أثق بـه ممـن يعتنـون هبـذا األمـر يقـول: تتبعـت مجيـع اجملـالت ،يقول مل أحصل شيء
اجلرائد ألخرج بفهم ملا سيجري يف املستقبل من أنواع السياسات واملخططات املستقبلية، قال: فوجـدت كـل 

  .ما قرأت ال يعطي صورة عن املستقبل
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هـــا أن السياســـة هـــي ئل بعـــض الـــوزراء الربيطـــانيني عـــن السياســـة مـــا تعريفهـــا؟ قـــال: أصـــح تعاريفِ وقـــد ســـ
  .الكذب

بـل إنـه يصـدك عـن مـا  ،ل مـن ورائهـا طـائالهبذه األمور لن  ّصـ االنشغالوهذا ينبين عليه فهمنا إىل أن 
 عليه. أحبابكجيب أن تريب نفسك عليه وما تريب 
 -الشـباب واملسـلمون بعامـة-وجدت أنـه ميثـل الواقـع، النـا  يعطـون  ،مإذا نظرت وتأملت يف هذا الكال

قـرأ فيـه اآليـات تيعـين ِعـداء اليهـود والنصـارى لنـا  ؛لكنـه مـع أصـوله الشـرعية ،يعطون ما ينفعهم يف هذا األمر
عــال ومــا فعلــه أولئــك يف أعظــم أمــر وهــو أهنــم أشــركوا بــاهلل جــل وعــال وســبوا اهلل جــل و  ،آيــات الــوالء والــرباء

 وهذا كاف يف أن جيعل املؤمن املوحد مبغضا هلم كارها هلم.  ،أعظم مسبة
مبعـىن األحـوال الدنيويـة،  ؛ال يـنقص مـن جهلـه ،معرفة األحوال وما جيري بـني النـا  ال يـنقص مـن جهلـه

ن وكـان عنـدها مـ ،وملكتهـا بلقـيس ،إىل قصة سليمان عليه السالم حيث كان قواره دولة ومملكة سـبأ أمل تر  
ع مـن اهلل جـل وعـال طل ـومل ي   ،ومـع ذلـك مل يعلـم شـيئا عنهـا ،وقوارهـا وهلـا مـن القـوة مـا هلـا ،الدنيا مـا عنـدها

ـــه اثـــر يف تبليـــ  رســـاالت اهلل إذ   ،علـــى شـــيء مـــن أخبارهـــا وإمنـــا بلغـــه اهلدهـــد بـــأمر يتعلـــق  ،أن ذلـــك لـــيس ل
[ هـذا النبـأ الـذي 22]النمـل:﴾ُخكت ِمْه هللتبتإو لِنتبتإو زتِق هو أتحتطُل ِلستل متْل ُىِمْط ِلِ  وتِجاْ ﴿بالعقيدة، فقال اهلدهد 
ذْل و 55وتِجْاُخكت ِمْه هللتبتإو لِنتبتإو زتِق هو)﴿إعتىن به اهلدهد قـال  (ِإنِّل وتجتدتُّ لْمذ تأت   ىتْسِةُكُوذْل وتُأوىِ تذْل ِمذْه ُكذاِّ شت
ْدىُذوتل﴿املقدمة هذا ك[ 21-22]النمل:﴾وتمتوتل زتْ ش  زتِ  ل   وتقذتْ متوتل زتْاُهُدونت مِةباْسِأ ِمْه ُدوِن لمةاِ  وتزتزاذهت  وتجت

 (13) [21]النمل:﴾متُوْل لمباْ طتلُن أتْزستلمتُوْل فت تداُهْل زتْه لمااِب ِا فذتُوْل  ت زذتْوختُدونت 
 سلمسخهر

  لتذذلدِ ﴿)لمساذذأمل لمعلشذذ  ( ل هللذذخد   زةذذ  لطذذ ن لمذذدزه لقةذذل أفوذذل، أهةذذ  وزذذد، حس وذذل كق مذذ  
 .[20]هود:﴾لم اْأ ِ 

 .(04)﴾ِإْن أتنْذُخْل ِإ ا لتبت   ِمرْذةُنتل﴿كق مول   زب  ( ل هللخد   للمق لّ لمسلهللد ل)لمساأمل لمملدز
 ( إنكلا لمق لّ لم م ح ولمهلم  موهل ومل قبة  زد، فول لمهلم  ولمسلاق.لمساأمل لمرلن ل زب  )

زتل أتْهات لْمِكختذلِو  ت ىذتْغةُذ ل ِفذل ِدزذِنُكْل ﴿م ه كق م  )لمساأمل لمرلمرل زب  ( لمغة  فل لمعةسل  ولم لم
 .[101]النساء:﴾وت ت ىذتُق ُم ل زتةت  لمةاِ  ِإ ا لْممتقا 

وهذذل لمنسذذل ولإلنبذذلت ف خبعذذ ن لموذذ    كذذا مذذل ىقذذد، مبنذذل زةذ  قلزذذد و   )لمساذأمل لم للعذذل زبذذ  ( أنه 
 ع و ن زسل جل ت ل  لم هللا.ولم ه، وزُ 

                                                 
 انتهى الشريط الثاين. (11)
 .15، يس:17إبراهيم: (14)
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 سلمب حر
 الـــرمحن الـــرحيم، احلمـــد هلل رب العـــاملني والصـــالة والســـالم علـــى نبينـــا حممـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه بســـم اهلل

 أمجيعني.
وأسـأله أن يرينـا احلـق حقـا  ،مجيعا اهلدى والسداد والثبات على احلق حـ  املمـاتلنا أسأل اهلل جل وعال 

 باطال ومين علينا باجتنابه.والباطل  ،ويرزقنا إتباعه
هــــذه مــــن تتمــــة مســــائل أنــــواع  -رة والثانيــــة عشــــرةشــــملســــألة العاشــــرة واملســــألة احلاديــــة عا–هــــذه املســــألة 

فإن الشيخ كما سبق أن عرفتم ذكر مسائل استدالل الـيت يسـتدلون هبـا أنـواع  ،االستدالل لدى أهل اجلاهلية
كما قـال   ،همظاألدلة عندهم متوالية، ومن أدلتهم أهنم يستدلون على بطالن الدين بقلة أفهام أهله وعدم ح

وتمتذل نذتذ تلكت لىذابذتعتذكت ِإ ا لماذِهزهت ُهذْل أتاتلِذمُنتذل لتذلِد  لمذ اْأِ  وتمتذل ﴿جل وعال يف قصة نوح خمربا عن قول قوم نـوح 
ذذلِذلِ هت  نتذذل ِمذذْه فتْضذذاو لتذذْا نت ُذذنُُّكْل كت وهــذا لــيس خاصــا قاهليــة دون جاهليــة مــن  ،[20]هــود:﴾نذتذذ ت  متُكذذْل زتةت ذْ

فأهــل اجلاهليـة املاضـون مل يزالـوا يسـتدلون هبــذا  ،وإمنـا هـو كثـي فـا    ،الـيت سـبقت رسـالة النــيب اجلاهليـات 
مث يسـتدلون هبـذه  ،وضعفهم يف الـدنيا علـى بـالدة أذهـاهنم ،ف املتبعني للحق يف اجلاهع  يستدلون بض   ؛الدليل

ألنـــه ال يصـــل إىل معرفـــة  ؛طالنـــهوإمنـــا ذلـــك دليــل ب ،باهلـــدى مـــنهم املقدمــة الفاســـدة علـــى أهنـــم ليســـوا بــأحق  
 ،فمـا دام أن أهـل اجلـاه وأهـل العقـل عنـدهم مل يتبعـوا الرسـل ،الشيء بأنه حق إال ذووا العقـول وذووا األفهـام

وقلـة فهـم وهلـذا اتبعـوا  ،كما يزعمون وأهل احلق الذين اتبعوا الرسـل كانـت عنـدهم عجلـة  ،وذلك ألهنم تأملوا
بقصة قوم نوح فإن قوم نوح قالوا لنوح عليـه السـالم  ،اإلمام رمحه اهلل تعاىل الرسل، هذا كثي، واستشهد عليه

نتل ِمْه فتْضاو ) ( فـذكروا شـيئني، ذكرمهـا متل نذت تلكت لىذابذتعتكت ِإ ا لماِهزهت ُهْل أتاتلِذمُنتل لتلِد  لم اْأِ  وتمتل نذت ت  متُكْل زتةت ذْ
 الشيخ رمحه اهلل تعاىل.

 م بأهنم مل يتدبروا واستعجلوا.: عدم الفهم لديهل و 
 : أن ليس هلم فضل مال يعين ليس لديهم حظ.ولمرلن ل

وزذد، ( والذي يظهر يل بعـد تأمـل أن صـواهبا )وزد، حس ولوالعبارة يف أكثر النسخ اليت بني أيديكم )
نتذل ِمذْه فت ( ألهنا هي اليت تناسب  ـام اآليـة يف قولـه تعـاىل )ح ول ( والفضـل يف أحـد ْضذاو وتمتذل نذتذ ت  متُكذْل زتةت ذْ

وتمتذل نذتذ تلكت لىذابذتعتذكت وجهي التفسي هو اجلاه واملال، يف قوله تعاىل هنا فيما استشهد به اإلمام رمحه اهلل تعاىل )
 :( قراءتان سبعيتانلتلِد يف قوله )( ِإ ا لماِهزهت ُهْل أتاتلِذمُنتل لتلِد  لم اْأ ِ 

( بدون مهز يف لتلِد قرأها اجلمهور )   .آخره من البدّو وهو الظهورَ 
( باهلمزلتلِدئوقرّاؤها أبو عمر البصري املعروف أحد القرّاء السبعة املشهورين، قرأها )  َ.  
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( فإنـه مـن البـدّو وهـو الظهـورلتذلِد وعلى قراءة التسهيل ) واختلـف أهـل العلـم يف التفسـي، يف تفسـي  ،َ 
 هذا احلرف على ثالثة أقوال:

متذذل نذتذذ تلكت لىذابذتعتذذكت ِإ ا لماذذِهزهت ُهذذْل ) ،يعــين يف ظــاهر الــرأي لكــل أحــد (لمذذ اْأ ِ  َ  لتذذلِد مــنهم مــن قــال ) .1
هــر للرائــي ويظهــر هــذا ظــاهر لكــل أحــد يظ ،ذالــة فــيهم وأهنــم اتبعــوك( وهــذه الرّ أتاتلِذمُنتذذل لتذذلِد  لمذذ اْأ ِ 
 ال خفاء فيه وال لبس. لذي الرأي بوضوح

وهـو أهنـم أظهـروا شـيئا وأخفـوا غـيه، فيكـون البـدّو  ،( مـن الظهـور أيضـالم اْأ ِ  لتلِد ت )الثاين: أن قوله  .2
تباعـا اما نراك إال اتبعك إال الذين هو أراذلنـا  ،هنا مبعىن الظهور راجع إىل االتباع ال إىل كوهنم أراذل

 أمــا يف بــاطن األمــر ويف حقيقتــه فــإهنم ليســوا متبعــني لــك وال مقتنعــني مبــا ،الــرأي ئيف الظــاهر يف بــاد
ذللُذُوْل ِإ ا زتةتذ  اتلِّذل متذْ  ىتْبذُعُ ونت  ﴿جئتهم به، وهـذا اسـتدلوا لـه بقولـه تعـاىل   [111]الشـعراء:﴾ِإْن ِحات

فــدل  ،يعــين أن نوحــا عليــه الســالم أحــال حســاهبم علــى اهلل جــل وعــال ،وحنــو ذلــك ب يــة هــود وغيهــا
وإخفـــاء الكفـــر، أو  إظهـــار اإلميـــان ،علـــى أن مـــرادهم ظهـــور شـــيء مـــنهم وإخفـــاء شـــيء آخـــر مـــنهم

 فأحاهلم عليه السالم إىل حساب اهلل جل وعال. ،إخفاء التكذيب

( يعـين أهنـم ظهـر لمذ اْأ ِ  متل نذت تلكت لىذابذتعتذكت ِإ ا لماذِهزهت ُهذْل أتاتلِذمُنتذل لتذلِد ت القول الثالث هو أنه يف قوله ) .1
هـــذا القـــول و  ،دبروه لقلـــة فهمهـــمفـــأول رأي ظهـــر؛ اتبعـــوه ومل يتـــأملوه ومل يتـــتأمـــل، هلـــم الـــرأي بـــدون 

فـــإهنم عنـــد قـــوم نـــوح اســـتعجلوا ومل  ،الثالـــث هـــو الـــذي يتفـــق مـــع مـــا أورده املصـــنف رمحـــه اهلل تعـــاىل
اتبعوه يف بادئ الرأي فيما ظهر هلم من رأيهم، ولو تأملوا واستيقنوا الرأي واستخيوه و ققوا  ،يتدبروا

راره مل يتبعـــوا، وذلــك تلـــك العجلــة وذلـــك األمــر الـــذي منــه وتـــدبروه وتــأملوا العواقـــب فيــه وتـــأملوا أســ
وهـذا مظنـة عـدم الوصـول إىل احلـق، فـأبطلوا  ،حصل مـنهم وهـو عـدم التـدبر دليـل علـى قلـة أفهـامهم

الســالم بــأهنم جعلــوا الــذين اتبعــوه مــا اتبعــوه إال لضــعف  وأبطلــوا صــحة مــا جــاء بــه نــوح عليــه الــدين
 ىل.أفهامهم كما قال الشيخ رمحه اهلل تعا

العلـم، والقـراءة  أهـلكان هذا الـدليل مسـتقيما موافقـا ألحـد أوجـه التفسـي املنقولـة عـن   ،فإذا كان كذلك
يعـين أن اتبـاعهم لـه   مـن البـدء وهـو األولويـة ،هبمـز( َ  لتذلِدئ) ،(لمذ ال  َ  لتذلِدئ)هـا أبـو عمـر قرأاألخرى اليت 

بــرايهم اتبعــوه، فهــذا مــن البــدء وهــو  ،بــرأيهمأول مــا نظــروا  ،وإمنــا اتبعــوه يف بــادئ ذي بــدء ،كــان مــن عجلــة
فيتفــق مــع مــا فهمــه  ،يكــون املعــىن علــى هــذا الوجــه مــن التفســي أهنــم اســتعجلوا أيضــافاألولويــة، وعلــى هــذا 

معىن  ( يف أنّ لتلِد  لم اْأ ِ قراءة اجلمهور ) ؛يتفق ما جاءت به القراءتان مجيعا ،اإلمام املصنف رمحه اهلل تعاىل
، وكذلك على قراءة أيب عمر وهو أنه ظهر هلم ذلك من غي تدبر وال تأمل ؛ظهور باملعىن الثالثالبدّو هو ال

 وذلك من األولية وعدم التدبر واالستعجال.( لم ال  َ  لتلِدئ)



 47 ش ح مال ا لمهلهة ل

وهــذا الــذي ذكــره رمحــه اهلل تعــاىل، أردفــه بقولــه يف اســتدالهلم بــأن أولئــك الــذين اتبعــوا نوحــا ليســوا بأهــل 
نتذل ِمذْه فتْضذاو ذلـك ألهنـم قـالوا لنـوح ومـن معـه )و  ،دم حظهـملقلة فهمـه وعـ ظح ذلـك  ،(وتمتذل نذتذ ت  متُكذْل زتةت ذْ

والفضـل هنـا ف س ـر بأنـه احلـظ يف الـدنيا مـن جـاه أو مـال،  ،أهنم جعلوا مقيا  الفضل هو كثرة احلظ يف الدنيا
نتل ِمْه فتْضاو ) ولسـتم بأهـل مـال فـوق  ،فضـلون علينـانا فت  ( يعين لستم بأهل جاه فوق جاهوتمتل نذت ت  متُكْل زتةت ذْ

هـو اجلـاه  ،فكان املقيا  عندهم كمـا سـيأ  يف املسـألة الـيت بعـدها هـو مقيـا  الفضـل ،مالنا فتفضلون علينا
يف كــل جاهليــة كثــي هــذا، كــل رســول يــأ  تكــون  ،وهــذا كثــي يف كــل جاهليــة ،واملــال يعــين احلظــوظ الدنيويــة

ِدزنتذذِل ﴿ويف قولـه تعــاىل  ،عافهـم الض ــأن الــذين اتبعـوه  احلجـة عنـد أولئــك متنوعـة منهـا ذل ت ِمذذْه أتْق تذ  لْمست وتجت
يف [ 21-27]يـس:﴾(لىاِبُع ل متْه  ت زتْاأتُمُكْل أتْج  ل وتُهْل ُمْوختُدونت 50قذتْ ِ، لىاِبُع ل لْمُسْ هللتِة هت) اتُجا  زتْاعت  قتل ت زتل

املدينـة ليسـعى بشـرح اإلميـان، قـال طائفـة مـن أهـل العلـم  سورة يس ذلك الرجل املؤمن الـذي أتـى مـن أقصـى
لـيس مـن  ،( فيه تنبيه علـى أنـه مـن فقـراء النـا  ومـن عـدم أشـرافهمِمْه أتْق ت  لْمستِدزنتلِ بالتفسي إن قوله هنا )

وأمـا  ،إذ هـي اجملتمـع ،عـادهتم أهنـم يسـكنون وسـط املدينـةالوإمنا هو مـن الضـعفة، وأمـا األشـراف ف ،األشراف
ذل ت ﴿وهكذا جـاء رجـل إىل موسـى  ،إمنا يسكنه الذين ليسوا بذي ِجد ة وال جاه وال شرف ،قصى املدينةأ وتجت

ِدزنتذذذِل زتْاذذذعت  قتذذذل ت زتذذذل ت زتذذذْأىتِسُ ونت لِذذذكت مِ ذتْقخُذةُذذذ كت  اتُجذذذا  ِمذذذْه أتْق تذذذ  لْمست ذذذألت ذذذ  ِإنا لْمست فهـــذا [، 27]القصـــص:﴾ُم هللت
وهـذا فهمـه هرقـل عظـيم الـروم حينمـا سـأل أبـا  ،ل إمنـا هـم الضـعفاءاالحتجاج كثي يف أن الذين يتبعـون الرسـ

فقــال لــه مــن تلــك األســئلة: هــل يتبعــه أشــراف النــا  أم  ،سـفيان األســئلة املشــهورة الــيت رواهــا البخــاري وغــيه
بـل ضـعفاؤهم. قـال هرقـل: وكـذلك األنبيـاء إمنـا يتـبعهم الضـعفاء. وهـذا عـام يف  ضعفاؤهم؟ قال أبـو سـفيان: 

 وكـان النـيب  ،بـذلك كـل أهـل جاهليـة يسـتدلون هبـذا الـدليل، وقـريش أيضـا واجهـت النـيب فلة كل رسـا
رمبا رغب أن يكون الذين يؤمنـون بـه مـن أشـراف القـوم ومـن عليـتهم ومـن سـادهتم فانصـرف إلـيهم عـن النفـر 

اء حلصـل مـن اخلــي ألنـه لـو أسـلم الكـرب  ،رغبـة يف إسـالم أولئـك الـذين يـدعون رهبـم بالغـداة والعشـي،املـؤمنني 
لِ  ﴿فـــأنزل اهلل جــل وعـــال علـــى نبيــه قولـــه  ،الشــيء الكثـــي ذذذكت متذذذ ت لماذذذِهزهت زتذذذْدُز نت اتلذاُوذذذْل لِلْمغتذذذدت وتلْصذذذِبْ  نذتْسات

نْذ تل وت ت ُىِطْ  متْه أت ْ  ُوْل ُى ِزُد زِزنتلت لْممت تلِ  لمدُّ نتلكت زتنذْ ستْةنتل قذتْةبتُ  زتذْه ِذْك ِنتذل وتلْمعتِبلِّ زُ ِزُدونت وتْجوتُ  وت ت ىذتْعُد زت ذْ
ذذلنت أتْمذذُ ُ  فُذُ ط ذذل ذذ تلُ  وتكت ذذ )8زتذذبتأت وتىذتذذ تما )﴿وكــذلك قولــه  ،[28:]الكهــف﴾وتلىذابتذذ ت هت ذذل تُ  لْ تْزست (وتمتذذل 5(أتْن جت

ذذ ) ستعتذذُ  لمذذهِّْك ت )3زُذذْداِزكت متعتةاذذُ  زذتياكا [ 6-1]عــبس:﴾نْذذلت متذذُ  ىت تذذدا (فتأت 2(أتماذذل متذذْه لهلْلذذخذتْغنت )1(أتْو زتذذهاكاُ  فذتخذتنذْ

  .اآليات، وهذا األمر ظاهر ال حيتاج إىل مزيد إطالة
  :دخلت هذه الشعبة من شعب اجلاهلية يف هذه األمة ،كذلك يف هذه األمة

فــإهنم مل  ،فيــة مــن أصــحاب الكــالم وحنــوهمون بعلــومهم اخلل  الــذين يعتــزّ  هةبفممــن دخلــت إليــه هــذه الشــ
ا خاصـة واألسرار فإمن وأما البواطن ،شرعية لزعمهم أهنا إمنا هي ظواهر يفهما كل أحديعتنوا بفقه النصوص ال

بــذوي العقــول النــية، فجحــدوا مــا أنزلــه اهلل جــل وعــال مــن اآليــات البينــات وحرفوهــا وأولــوا بعضــا منهــا وردوا 
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م مل يعرفـوا فه ـ ،واحتقروا أهـل السـنة واجلماعـة ألجـل أهنـم ال يفهمـون فهمهـم ،ألجل أفهامهم ؛طائفة أخرى
  .وحنو ذلك مما يعتزون به ،علم الكالم ومل يعرفوا األصول القطعية املستقاة من املنطق؛ منطق اليونان

كــذلك شــّغب علــى أهــل احلــديث فيمــا مضــى مــن الزمــان وعلــى فقههــم يف النصــوص طائفــة مــن غــالة 
النصـوص ولـو مل يكـن عنـده رسـوخ  ا مـنهاء الذين اهتموا من يتبع ظـواهر النصـوص ويأخـذ بالفقـه مسـتق  قالف

كمـا قـال ابـن العـريب املـالكي يف   ،حـ  إن بعضـهم مسـاهم احلمـي ،رموهم بأوصاف بشـعة ،قدم يف كل العلوم
 ،قال: فلما أتى هؤالء احلمي الذين كذا وكذا. وصفهم بأوصاف يعين بشـعة ،أحد أقواله يف وصف الظاهرية

والتوسط لو  ،مة بني أتباع ابن حزم الظاهري وبني فقهاء املالكيةألجل أن يف األندلس كان هناك معركة حمتد
وهم بـــبالدة الفهـــم صـــفلكـــنهم ردوا علـــى هـــؤالء وتنقصـــوهم، تنقصـــوا أفهـــامهم وو  ،كـــان ممكنـــالتوســـط  رامـــوا ا

 وبالدة الذهن وحنو ذلك ألحل هذا األمر، ألجل اتباعهم للنصوص.
 ،الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه اهلل تعــاىل كــذلك بعــض الــذين عاصــروا الــدعوة مــن العلمــاء دعــوة  

لــيس عنــدهم  ،وبــأهنم لــيس عنــدهم مشــاركة يف العلــوم عــوام،بــأهنم هنم ال يفهمــون فــإهنم رمــوا أتبــاع الــدعوة بــأ
فـاهتموهم يف بعـض مـا دعـوا إليـه مـن املسـائل الـيت  ،فقـه احلنابلـة ال غـيببعض املسـائل يف العقيـدة و  معرفة إال

  .اهتموهم بأهنم مل يفهموا احلق ومل يعرفوا املراد منه ،يف رابعة النهاردالئلها كالشمس 
حــد اليــوم أن الــذين ادعــوا أن بــاب االجتهــاد قــد قفــل وأنــه ال يســوغ أل -وهــذا ســيأ  تفصــيلها-كــذلك 

فهــم اهتمــوا بــأهنم  ،ألجــل أن النصــوص  تــاج إىل فهــم وطــابع أهــل الزمــان عــدم الفهــم جيتهــد يف النصــوص
فــال ميكــن أن  ،أذهــاهنم كليلــةبــل أفهــامهم ضــعيفة و  ؛يف فهــم النصــوص وهــم ليســوا مــن أهــل الفهــمجيتهــدون 
 .فباب االجتهاد قد انقطع جيتهدوا

تــرى أن بعــض مــن أدركتــه هــذه الشــعبة مــن شــعب  ،كــذلك يف هــذا الزمــان خبصوصــه زماننــا هــذا القريــب
جمتهــدا وبــني أن يكــون مصــيبا يعــين احلــق  رمبــا تســلط عليــه اهلــوى فرمــى مــن هــو بــني أن يكــون ،أهــل اجلاهليــة
والواجـب  ،أو يكون جمتهدا خمطئا يرميه ببالدة الـذهن وعـدم الفهـم وحنـو ذلـك مـن األوصـاف ،يعين الصواب

وال يســـتهزئوا  ،بـــل الواجـــب علـــيهم أن يبينـــوا احلـــق بدليلـــه ،علـــى أهـــل اإلميـــان أن ال يعـــرج علـــى هـــذه املســـألة
, يبــني احلــق ملخطــئ يقــال هــذا خمطــئ والصــواب كــذابــل إذا أخطــأ ا ،لــومهمبــاخللق ال يســتهزئوا بالنــا  يف ع

نـه إذا قـال فـالن ألدون دخـول يف هـذا األمـر  ،, تبني املسألة حبججها وبراهينها الـيت توضـح املـراد منهـابدليله
 فيتــدرج يف األمــر حــ  إذا أتــى ذلــك ،نــه يزيــد شــيئا فشــيئا حــ  تســلط عليــه هــذه الشــعبةإف ،هــذا فهمــه كــذا

والواجـب علـى املـؤمن  ،ألجـل أنـه ضـعيف الفهـم ؛إذا أتى حبق واضح جعلـه بـاطال ،الضعيف يف الفهم عنده
ا  وهـذ ،وال يستدل على بطالن الشيء ألن من أتى به ليس بأهل أن يأ  بذلك ،أن يأخذ احلق ممن جاء به

 .كما ترى ظاهر يف فئام يف هذا الزمان
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(15) (هــل أنــتم إال بشــر مثلنــا)بالقيــا  الفاســد كمــا قــالوا املســألة الــيت تليهــا هــي أهنــم يســتدلون 
ويف آيــة   

  .وحنو ذلك [17]إبراهيم:﴾ِإْن أتنْذُخْل ِإ ا لتبت   ِمرْذةُنتل﴿أخرى 
 قيا  صحيح وقيا  فاسد.  ينقسم إىل قسمني:  ايالق

ألوىل يف القيــا  وكــل منهمــا يف القيــا : ا ،والشــيخ رمحــه اهلل ذكــر مســألتني احلاديــة عشــرة والثانيــة عشــرة
 والثانية يف القيا  الصحيح. ،الفاسد

يريـدون بـه يف العمـوم إحلـاق شـيء  -ال يف اصـطالح الفقهـاء واألصـوليني-والقيا  يريدون به يف العموم 
فيجمعهمــا  ،فيكــون ســبب القيــا  جــامع جيمــع بــني شــيئني املقــيس واملقــيس عليــه ،بشــيء لوجــه شــبه بينهمــا

وال خيفـــى علـــيكم أنـــه عنـــد الفقهـــاء إحلـــاق حكـــم مســـكوت عنـــه حبكـــم  ،خـــراآلشـــيء فيقـــا  أحـــدمها علـــى 
 .هذا أخص ،منصوص عليه بعلة جامعة بينهما

يقـال لـك  ،فإذا مجعت بني شيئني ،شبه يسمى قيا  جهفإذن القيا  هو كما ذكرناه ما جيمع شيئني بو 
ـقِ  شــيئا بشـيء ألجــل الشــبه  قــت  فـإذا أحل فقسـت بــني هــذا وهـذا إذا مجعــت بينهمــا لشـبه بينهمــا، األمــر؛ ت  س 

  .صرت قائسا
هــذا الــدليل الــذي اســتدلوا بــه هــم اســتدلوا بقيــا  يعــين أهــل اجلاهليــة اســتدلوا بقيــا  اســتدلوا بــأنواع مــن 

بعـض تلـك األقيســة فاسـد أو أكثرهـا فاسـد، منهــا اهنـم أبطلـوا النبـوة بكــون  ،يعـين بـأفراد مــن القيـا  ؛القيـا 
ل لم اهلُلذذ ِ  زتْأُكذذُا لمطاعتذذل،ت وتزتْسِبذذل ِفذذل لْ تهلْلذذ تلِق متذذْ  ت أُنذذِي ت ِإمتْ ذذِ  متةتذذك  وتقتذذلُم  ﴿ النــيب الرســول بشــرا ذذهت ل متذذلِ  هت
ذِة هت ِإ ا ﴿قال جل وعـال يف آيـة سـورة الفرقـان  ،[0:]الفرقان﴾فذت تُك نت متعتُ  نتِهز  ل ةتذكت ِمذْه لْمُسْ هللت ذْةنتل قذتبذْ وتمذل أتْاهللت
بـل أمـر املشـركني  ،يعـين أن كـل رسـول جـاء هبـذا [27]الفرقـان:﴾عتل،ت وتزتْسُبذ نت ِفذل لْ تهلْلذ تلقِ ِإنذاُوْل مت تْأُكُة نت لمطا 
فتلهلْلذأتُم ل أتْهذات لمذهِّْكِ  ِإْن  ﴿هل من قبلهم أتتهم مالئكة أم أتاهم بشر فقـال جـل وعـال  ،أن يسألوا من قبلهم
يف هذه اآلية أهل الكتاب؛ علماء اليهود والنصارى،  اسألوهم، أهل الذكر املراد هبم (16)﴾ُكْنُخْل  ت ىذتْعةتُس نت 

فـإذا كانـت جـاءهتم الرسـل مـن البشـر  ؟هل جاءهتم الرسل من البشر أم جـاءهتم الرسـل مـن املالئكـةاسألوهم 
 وإذا كانت أتتهم الرسل من املالئكة فإنكم لكم وجه حجة يف ذلك. ،فلما تنكرون أن يكون رسولكم بشرا

ذذ  ل ﴿ ،ويشــرب كمــا نشــرب ،ا إن هــذا الرســول يأكــل كمــا نأكــلوجــه القيــا  أهنــم قــالو  وتمتذذِاْه أتطتْعذذُخْل لتبت
يــنكح األزواج، يــتكلم كمــا يتكلمــون، ينــام كمــا  ؛فصــفاته بشــرية[ 14]املؤمنــون:﴾ِمذذرْذةتُكْل ِإناُكذذْل ِإذ ل مت تلهلِلذذُ ونت 

هو ليس بأهل أن يتنـزل عليـه فقالوا ما دام أنه بشر ف ،بشر ينامون، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون.
  .الوحي من اهلل جل وعال

                                                 
 [.15]يس:﴾قتلُم ل متل أتنْذُخْل ِإ ا لتبت   ِمرْذُةنتل﴿لعلها قوله تعاىل (15)

 .0، األنبياء:41النحل: (16)
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ألهنـم   ،لكنه قيا  فاسد ؛ألهنم مجعوا بني األمرين لوجه شبه ؛وهذا القيا  فاسد ألنه صحيح هو قيا 
وهــو أن وجــه اجلمــع هــذا ال يــدل علــى أنــه  ،كمــا ذكــر املصــنف رمحــه اهلل أهنــم مل يفهمــوا الفــارق بــني األمــرين

  .فإذن سبب هذا القيا  الفاسد أهنم ما عرفوا الفارق .فهناك فارق ،الرسل وبني هؤالءليس هناك فارق بني 
  .وهذا جاء من كفار قريش وممن قبلهم من الكفار

 كــذلك جــاء يف هــذه األمــة كمــا جــاء مــن قبــل، الــذي جــاء لــيس هــو إنكــار النبــوة ألجــل أن الرســول 
؟ مـن حلـق اجلاهليـة ا القيـا  الفاسـد الـذي اسـتدلوا بـهما أمثلـة هـذ ،بشر؟ ال، ولكن االستدالل بقيا  فاسد

 ؟ يف هذه الشعبة
الويل إذا أثبتت لـه كرامـات  من أمثلة ذلك القيا  الفاسد أهنم كما هو عند املعتزلة وعند غيهم قالوا إنّ 

فلـو   ،ادةأشـياء خارقـة للعـ عطـي، أ  مل؟ ألن النيب هو بشـر أ عطـي آيـات .إذا أثبت له كرامة صار نبيا ،األولياء
فهنــا أبطلــوا هــذا احلــق وهــو  ،اليــة بــالنبوةيعــين الشــتبهت الو   ؛عطــي ذلــك لصــار نبيــا بشــر ميكــن أن ي  كــان مث  

 اإلميان بكرامات األولياء ألجل هذا القيا  الفاسد.
فعـة شـأنه بل إمنـا مـدار رِ  ،ّص بشيءال خي   النيب  قالوا إنّ  ،غالة الصوفية الصوفية أو كذلك طائفة من

وجه الشبه بينهما  ألنّ  ؛ر مثله يف املزيةفإذا حصل التلقي لبشر صا ،نه يتلقى الوحي من اهلل جل وعالعلى أ
وهــذا كــان يف أوائــل القــرون يعــين يف القــرن الرابــع أو أواخــر القــرن  ،وهــو أن هــذا يتلقــى وهــذا يتلقــى ،حصــل
 ل مـن خـامت األنبيـاء، مل؟ قـال:ألنّ بل زاد حـ  زعـم غالهتـم كـابن عـريب وحنـوه أن خـامت األوليـاء أفضـ الثالث،

وهلـــذا يهتمـــون  .ســـطةاوأمـــا خـــامت األنبيـــاء فإمنـــا تلقـــى بو  ،خـــامت األوليـــاء يتلقـــى مـــن اهلل جـــل وعـــال  مباشـــرة
 .بالكشف

 ،مــن أوجــه هــذا القيــا  الفاســد أهنــم جعلــوا كــل مــن اتصــف بــالتقوى مــن أهــل اإلميــان متربكــا بــه يف ذاتــه
بعرقــه،  ،ملــا كــان يتــربك بشــعره ،وســيد ولــد آدم عليــه الصــالة والســالم ،قــنيوهــو إمــام املت فكمــا أن النــيب 

وه علـى كـل د  نقلوا ذلك وع ـ ،ذاك يعين ببقية شرابه، ببقية أكله وحنوبثيابه، بغي ذلك من أجزاء ذاته، بسؤره 
بـل  ،ذا كثـيفاسـتدلوا بالقيـا  الفاسـد هـذا وهـ ،من كان وليا، كل مـن كـان تقيـا، قـالوا ألنـه يقـا  علـى النـيب

يعـين مـن غـي  قيـق أجـازوا أن يتـربك بالصـاحلني بشـراهبم يعـين بشـرب بقيـة  ؛قد دخل فيـه طائفـة مـن العلمـاء
مل؟ قـالوا ألنـه  ،أن تأخذ بعض فضالهتم يعين فضالت األكل وحنو ذلك يتربك هبا ،أن يتمسح هبم ،الشراب

والصــحيح أن ســبب التعــدي هــو النبــوة،  ،حفــإذن ســبب التعــدي هــو الصــال ،جيمــع بينــه وبــني النبــوة الصــالح
الصحابة رضوان اهلل عليهم مل يكونوا لتربكون بأيب بكر  وال بعمر وال بعثمـان وال  سبب التربك هو النبوة ألنّ 

فـــدل علـــى أن اجلـــامع هنـــا لـــيس هـــو  ،ذلـــك خـــذ بقيـــة شـــراهبم وال بشـــعرهم وال بثيـــاهبم وال بغـــيهبأبعلـــي، ال 
وبـني غـيه  ع بـني النـيب مفلـيس مث جـا ،امع هو إيش؟ إمنا الوصـف هنـا هـو النبـوةالصالح والتقوى وإمنا اجل

  .وهكذا يف أنواع .من أمته
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أو مـا كـان اجلـامع بـني  امع بـني الشـيئنيوالقيا  الصحيح هو مـا كـان اجلـ ،أنكروا القيا  الصحيح أيضا
أنكـروا  ،هذا املقيس واملقيس عليـه وليس مث فارق بني ،يعين جامع صحيح ؛الشيئني مقبوال معتربا ليس بفارق

بـل  ،صـحيحة نبـوة النـيب  القيا  الصحيح كان ينبغي أن يدل أولئك املشـركني علـى أنّ  ،القيا  الصحيح
البشرية الـيت  مـع بيـنهم وبـني –البشرية اليت كان عليها األنبياء خترج بإتياهنم  مل؟ ألنّ  ،نبوة كل نيب صحيحة

علـى صـدقه لـيس يف وسـع البشـر أن  تلـك البشـر آيـات بينـات وبـراهني داالعطـي ذختـرج إذا كـان أ   -غيهم
كـــل مـــن أتـــى ب يـــة ومعجـــزة كمـــا يســـميها املتـــأخرون أو   فالقيـــا  الصـــحيح يقتضـــي أن يقـــال إنّ  ،يـــأتوا مبثلهـــا

ا وكان ذلك الذي أتى به معروفـا بأمانتـه معروفـا بتقـواه معروفـ ،مما ال يستطيعها البشر ةبربهان مع دعوى النبو 
أن مــن أو  هــذه  ،أهنــم كــانوا يقيســون ،فهــذا القيــا  صــحيح ،أن هــذا يــدل علــى نبوتــه ،بصــالحه يف القــوم

  .وإمنا أعطاه اهلل جل وعال إياها ،األمور فإنه مل يؤهتا من عند نفسه
فهنـاك  ،القيا  الصحيح يقتضي أن يعلموا أن الذين اتبعـوا الرسـل زادوا علـيهم يف املزيـة مـن أجـل إميـاهنم

أتبـاع كـل نـيب مـن أألمـم  ،وهلذا أتبـاع كـل أمـة ،جامع بني مستحق اجلزاء احلسن وبني األنبياء أال وهو اإلميان
ان جيــب أن يقيســوا صــحة مــا ذهــب إليــه أولئــك النــا  بصــحة كــف عــون نبــيهم، يعــين هنــاك جــامع بيــنهم،يتب

يعين أن ال يستدلوا بالعكس فيستدلوا وهذا  ،ىأن أولئك اتبعوه على احلق واهلد فإذا ثبتت النبوة ثبت ،النبوة
فــإذا  ،بــل ينبغــي أن يثبتــوا النبــوة يعــين يســعوا يف معرفتهــا بــدالئلها وبراهينهــا ،بأولئــك القــوم علــى بطــالن النبــوة

 وذلك مقتضى لقيا  الصحيح. ،ثبتت فإن أولئك يثىن عليهم ألهنم اتبعوا النبوة
لألمـة فهـو أحـق أن  ثـه النـيب تبـع العلـم الـذي ور  مقتضى القيا  الصحيح أيضا يف هذه األمة أن مـن ا

فاجلـامع بـني العـامل والنـيب هـو  ،«لمعةسذل  وانذل ل نب ذل »كما قال عليه الصالة والسالم   ،يكرم وأحق أن يتبع
ومـا جـاء بـه الرسـول فهـو وريـث  ،فكـل نـيب اتبـع مـا عنـد اهلل جـل وعـال ،اتباع ما جاء من عند اهلل جل وعال

ليس يف درجة اإلكرام والتعظـيم وإمنـا  ،يعين أحلق أولئك يف اإلكرام والتبجيل باألنبياء ،صحيحوهو قيا   ،له
  .راثة النبوةوِ  تباعالتعظيم ألجل اجلامع بينهما وهو اجنس اإلكرام و يف  ؛يف جنسه

هــو أهنــم أنكــروا علــى أهــل  -وهــذا هــو مقصــد الشــيخ مــن إيــراد املســألة-أيضــا يف هــذه األزمــان املتــأخرة 
ومن الـذين شـهروا بالـدعوة أنكـروا علـيهم مـا جـاءوا بـه، مسـتدلني بـأهنم  ،العلم من أتباع أهل السنة واجلماعة

فجعلوا هناك وجه شبه بني العلماء يف ذلك الوقت وبني الذين ضلوا  ،ذه املسائل اليت أتوا هباهلليسوا بكفء 
يعـين قيـا  علمـاء -فكـان هـذا مـنهم  ،جتهـاداالبعدم الفهم وعدم معرفـة األدلـة، فـأغلقوا بـاب التـدبر وبـاب 

كـان مـن مـنهم هـذا  -الدعوة بأرباب أهل الفرق الذين استدلوا باملتشابه والذين راموا النا  علـى غـي اهلـدى
لحــق بأئمــة اهلــدى ولــو كــان مــن أتــى بــاحلق مــع أدلتــه أنــه ي   أنوتركــوا القيــا  الصــحيح وهــو  ،قياســا فاســدا

 .ويكون ذلك رفعة لشأنه ومزية له ،تأخربل قد يأ  باحلق امل ،ن أتى باحلقفليس بالتأخر يهضم م ،متأخرا
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العلـم جـاء مبـا كـان عليـه  أهـلاألقيسة الصحيحة أبرزها أن مـن كـان مـن  ،األقيسة الصحيحة هذه تركوها
 وأحلقـوه بأهـل الضـالل ،وهـم أحلقـوه بأهـل الشـبه وأهـل الفـنت ،األوائل فـإن القيـا  يقتضـي أن يلحـق باألئمـة

 (17)وبأهل البدع، مل؟ ألنه عندهم ال ميكن يف هذه األزمان املتأخرة أن يستقل أحد بالفهم.
 وفــارق واضــح، يعـين مقصــود الشــيخ مـن ذكــر القياســني أن ينتبــه إىل أن القيـا  ينبغــي مــع جـامع واضــح

والفـارق  فإذا قا  أحـد شـيئا علـى شـيء أو أمـرا علـى أمـر ينبغـي أن يكـون بـل جيـب أم يكـون اجلـامع بينهمـا
وإذا كــان اجلــامع موجــودا  ،فإنــه يــدل علــى أن القيــا  فاســد ،فــإذا كــان موجــود واجلــامع غــي موجــود ،منتفيــا

 صحيح. يا والفارق غي موجود أو ضعيف فإنه يدل على أن الق
مث انتهــى مــن مســائل االســتدالل وذكــر املســألة العظيمــة وهــي أنــه مــن خصــال أهــل اجلاهليــة هــي الغلــو يف 

منـه يف  ،كتابـه  منوالغلو يف العلماء والصاحلني أخرب اهلل جل وعال عنه يف غي ما موضع  ،والعلماء الصاحلني
ذقِّ وت ت ىذتخاِبُعذ ل أتْهذ تل ت قذتذْ ،و قتذْد وتذةُّ ل ِمذْه قذتْبذ﴿قوله تعاىل ذ ت لْممت ُا ُقْا زتلأتْهات لْمِكختلِو  ت ىذتْغُة ل ِفذل ِدزذِنُكْل  ت ذْ

ِر   ل ذُهول أتْحبتذلاتُهْل وتاُْهبتذلنذتُوْل أتْالتلل ذل ِمذْه ُدوِن لمةاذِ  وتلْمستِاذ حت للْذهت ﴿ومنهـا يف قولـه  [00ملائـدة:]ا﴾وتأتوتةُّ ل كت لىا ت
 :غلو يف العلماء وغلو يف الصاحلنيفأهل اجلاهلية من قبل كان عندهم غلّوان  [11]التوبة:﴾متْ زتلت 

 :لمغة  فل لمعةسل  كلن زة  أنمل 
حرامـا وحيرمـون فيحللون ما حلله العلماء ولـو كـان ذلـك  ،يتبعوهنم يف التحليل والتحرمي أهنم كانوا األول

، فـوق منزلـة النبــوة فجعلـوهم أربابــاا فجعلــوا العلمـاء يف منزلــة الل،مـا حرمـه العلمــاء ولـو كــان يف كتـاب اهلل حـ
قـال  (لتلل ل ِمْه ُدوِن لمةاِ  وتلْمستِا حت لْلهت متْ زتلت لىا تُهول أتْحبتلاتُهْل وتاُْهبتلنذتُوْل أتاْ )جعلوهم معبودين كما قال تعاىل 

أمذل »قـال: بلـى. قـال:  «إأمذل زمةذ ل مكذل لممذ ل، فذأحةةخس  »: مـا عبـدناهم قـال عدي بن حامت للنيب 
 . «فخةك زبلدىول»قال:  قال: بلى. «زم م ل زة كل لمم   فم مخس  إ

يســـتقل باإلتيـــان  ،علـــم أنـــه يســـتقل باإلتيـــان باإلحكـــامأن ي عتقـــد يف الوهـــو فهـــذا نـــوع مـــن أنـــواع الغلـــو 
زِه متذذل متذذْل زتذذْأذتْن لِذذِ  ﴿جــل وعــال كمــا قــال   ،نــوع شــركهــذا و  ،بالشــرع ذذ تُز ل متُوذذْل ِمذذْه لمذذدِّ أتْ، متُوذذْل ُشذذ تكتلُ  شت
  .[21]الشورى:﴾لمةا ُ 

عضا آخر كمـا حصـل مـن با ويلغوا بعض الكتب املنزلة ويثبتو  احيذفو  ه ميكنكانوا يعتقدون يف العلماء أن
واإلجنيــــل إمــــا بــــزادة أو بــــنقص أو بتغيــــي للمعــــاين بتفســــيها علمــــاء اليهــــود والنصــــارى أهنــــم غــــيوا يف التــــوراة 

 .ومع ذلك اتبعوا ،تفسيات باطلة
 :كهمك لمغة  فل لم لمم ه زك ن زة  أنمل 

                                                 
 ل من الشريط الثالث.انتهى الوجه األو (10)
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فيقتــدى هبــم  ،ة أنــه صــوابمــن أشــهرها وأظهرهــا أن يعتقــد أن كــل مــا فعلــوه مــن أنــواع الصــالح والعبــاد 
وإمنــا  ،أهنــم مصــيبون يف كــل مــا يفعلــون، فــال ينظــرون يف وجــه حجــة فعــل مــا فعلــه الصــاحل العتقــاد ،مطلقــا

يف الصــاحلني يف  الغلــو ،وهــذا هــو الغلــو يف الصــاحلني ،فيســتدلون بالفعــل اجملــرد عــن احلجــة ،ينظــرون إىل فعلــه
تلــك األفعــال خمالفــة للحجــة أو مــع عــدم وضــوح  ظهــور أنمــع  ،إىل أفعــاهلم ويقتــدى هبــم حيــاهتم أن ي نظــر

 احلجة من أفعاهلم.
  ،أن هلــم منزلــة عنــد اهلل جــل وعــال يف حيــاهتم وبعــد ممــاهتممــن أوجــه الغلــو يف الصــاحلني أهنــم أعتقــد فــيهم 

لـوك يرفعـون املقـربني مـن املأن كمـا ف ،كمنزلة الوزراء عند امللوك أو املقربون، كمنزلة املقـربني عنـد امللـوك مـنهم
 ،ألجــل شــفاعتهم ووســاطتهم ؛حاجــاهتم إلــيهم ويــأتون مبــا يريــده النــا  إىل امللــوك فيكونــون شــفعاء ووســطاء

هلــم مــن املنزلــة وهلــم مــن  ،جعلــوا أولئــك الصــاحلني عنــد اهلل جــل وعــال كــذلك ،جييــب امللــك طلبــتهم ورغبــتهم
جعلهـم يسـتغيثون  ،تم يف احليـاة وبعـد املمـاهـذا الغلـو هبـ ،الزلفى ما ميتنـع معـه أن يـرد اهلل جـل وعـال طلـبهم

الســويق كــان شــركهم بــه مــن أجــل  الــذي كــان يلــتّ  فهــذا الــالتّ  ،جعلهــم يصــرفون هلــم أنــواع العبــادات ،هبــم
بـل  ،هلـم السـويق وغـي ذلـك يلـتّ  ،-كما جاء يف األثر عن ابن عبـا  وغـيه-ألنه كان رجال صاحلا  ؛ذلك

بعد موت الصاحل يظن أنـه لـه عنـد اهلل جـل وعـال  ،جل الصالح الذي فيهمإن األنبياء إمنا وقع الشرك هبم أل
توســل بــه وأن يستشــفع بــه وأن يطلــب رضــا ذلــك الصــاحل بعــد مماتــه بالتوجــه إليــه زلفــى مــا ميكــن لــه أن ي  مــن ال

 بأنواع العبادات كما هو مشهور. 
ــــو يف الصــــاحلني التــــربك هبــــم فكــــانوا يتربكــــون  ،النصــــارى وكــــان يف وهــــذا كــــان يف اليهــــود ،مــــن أنــــواع الغل

وقد هنى النـيب عليـه الصـالة والسـالم  ،وهذا مل يكن إال لألنبياء ،وكانوا يتمسحون هبم وحنو ذلك ،صاحليهمب
ل  زةذذذ   لمتْعنتذذذ »قـــال عليـــه الصـــالة والســـالم ف ،ه حمـــذرا مـــن هـــذه الشـــعبة مـــن شـــعب اجلاهليــةعــن ذلـــك كل ـــ

( يـدخل فيـه العلمـاء صذلمم ولوقوله هنـا ) «متاتلِجدت  وصتلمم ول  ات أتْنِب تلِ ِولْ لْم ذتُو دت وتلمنه تلا ت. لىه تُهول قُذبُ 
ذذُهول قُذبُذ ات أتْنِب تذلِ ِولْ ) ،كـان صـالحه مـن غـي علـم  ويـدخل فيـه مـن ذلِجدت  وصتذلمم ول لىه ت وهـذا نـوع مــن  ،(متات

القــرآن حيــث هنــى اهلل جــل مبينــا ملــا جــاء يف  ، يعــينكمــا جــاء  ،الغلــو مطلقــاهنــى عــن  النــيب  بــل إنّ  ،الغلــو
إنسل أهةك »فقال عليه الصالة والسـالم  ،(زتلأتْهات لْمِكختلِو  ت ىذتْغُة ل ِفل ِدزِنُكلْ وعال عن الغلو مطلقا فقال )

إمنـا  :حينمـا قطـع الشـجرة قـال هلـم ناهيـا عـن الغلـوويف حديث عمر رضـي اهلل عنـه  ،«مه كلن قبةكل لمغة 
ومـا ال فـال  ،فمـا أدركـتم مـن هـذه املواضـع فصـلوا ،يتتبعـون آثـار أنبيـائهم ،هلك من كان قبلكم من مثـل هـذا

 .أو كما قال عمر رضي اهلل عنه .تتعمدوا
ئل عليــه مــن أعمــال الصــحابة  والــدال ،النهــي عــن الغلــو كثــي يف الكتــاب ويف الســنة املقصــود مــن هــذا أنّ 

كـان الغلـو يف العلمـاء   ،هـو ظـاهر لـديكم ، هذا الغلو الذي هني عنـه دخـل يف األمـة يف أنـواع شـ  كمـاكثية
بلــت فق   ،ســواء يف ذلــك الــذين ينتســبون إىل الكــالم ،مــن دون حجــةأو مــا ينتســب إىل العلــم بقبــول أقــواهلم 
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 ،وأيضا الذين ينتسـبون إىل الفقـه قبلـت أقـوال بعضـهم مـن غـي حجـة ،أقواهلم بتحريف الشرع من دون حجة
امل الفالين الذي هـو مـأجور فيـه ألنـه جمتهـد فيـه صـار علمـا علـى احلـق ح  صار قول الفقيه مثال أو قول الع

ن العــامل إمنــا يســتعان بــه علــى فهــم ألفصــار الــدليل عنــدهم قــول العــامل وهـو نــوع غلــو  ،عنـد مــن يتعصــب هلــم
وخفــي علــى املــرء  اجتهــادإمنــا فيمــا كــان فيــه  ،اســتقالالوفهــم األدلــة مــن الكتــاب والســنة و ال يتبــع  ،األصــول

وهذا  ،اجتهادهفإنه يتبع يف ذلك ألجل  ،فإنه يعين على أهل العلم وعلى طلبة العلم ،الصواب يف ذلك وجه
 التقليد.مسألة  أو يف سبق أن أوضحناه لكم مفصال يف باب

أتباع دعـوة اإلمـام رمحـه اهلل تعـاىل  وهذا أعظم ما ووجه به ،تأخرين حجةآل األمر هبذا أن جعل أقوال امل
، اليوم يواجه به كل داع إىل السلفية يف أي مكان من أعظـم مـا يواجـه بـه أقـوال أهـل العلـم، و ةالدعوة السلفي

الغلــو فــإذا كــان بعــض أهــل العلــم زل يف مســألة أو غلــط وهــو مــأجور إن شــاء اهلل علــى  أنــواعهــذا نــوع مــن و 
فإذا   ،أو اليت يراد حبثهافإنه ال جيوز أن جيعل قوله حجة يف املسائل املختلف فيها  ،لكنه غلط فيها ؛اجتهاده

 .فلم يؤخذ بأقوال بعض  أهل العلم يف املسائل اليت أخطؤوا فيها ،كان مث دليل واضح من الكتاب والسنة
طائفــة مــن أهــل العلــم  طائفــة أجازتــه علــى اعتبــار أنّ  فمــثال يف مســألة الشــفاعة؛ االستشــفاع بــالنيب  

ففـي آخـر احلـج  ،أهل العلم ذكـروا ذلـك يف مناسـكهم طائفة من ،هذا صحيح ،ذكروه يف كتبهم يف املناسك
هــذا  ،ومــن ضــمن تلــك األفعــال أنــه يستشــفع بــه ،ويفعــل عنــده كيــت وكيــت يقولــون يــذهب إىل الرســول 

فـال جيـوز ألحـد أن يغلـو يف ذلـك العـامل الـذي قـال بتلـك املقالـة  ،الشـك فيـه ،غلط ممن ذكره مـن أهـل العلـم
وال يف زمـــن الصـــحابة  ن املســـألة قطعــا مل تكـــن معلومــة يف زمـــن النــيب مـــع أننــا نعلـــم أ ،وجيعــل قولـــه حجــة

فــإذن هــي مســألة مبتدعــة علــى أقــل أحواهلــا كيــف والصــواب أهنــا شــرك بــاهلل جــل  ،الكــرام رضــوان اهلل علــيهم
  .وعال

وفـالن، قـول مـثال  ،وفـالن ،اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفـات ضـد الـدعوة وجيعلـون احلجـج فيهـا قـول فـالن
 ووهــبفعــل كــذا وكــذا كمــا فعــل بعــض املتــأخرين يف مكــة  ،قــواز التوســل ،وقــول العــامل الفــالين ،الفــالين العــامل

حيــث جعــل عمــدة كتابــه علــى أنــه ســاق أقــوال العلمــاء يف  ، الــدكتور حممــد علــوي املــالكي يف كتابــه األخــي
 ،ضها بأنه شرك أصـغروعلى بع ،كم على بعضها بأنه بدعةحنكتبهم على جواز التوسل وبعض األفعال اليت 

هـذا  ،ومـن بينهـا أقـوال بعـض احلنابلـة ،استدل بأقوال ساقها يف مجيع املـذاهب ،وعلى بعضها بأنه شرك أكرب
االسـتدالل  إذ أنّ  ،لكـن هـذا نـوع مـن أنـواع الغلـو ،يعين تلك األقوال كثـي منهـا صـحيح إىل قائليهـا ،صحيح

هــذا هــو الغلــو  ،ظــاهرةالعــن نصــوص الكتــاب والســنة بــأقوال العلمــاء وجعــل تلــك األقــوال حجــة واإلعــراض 
الغلــو الــذي حــذر منــه النــيب نــوع  مــن هــذا  ال شــك أنّ  فيــأ  بقــول العــامل يعــارض بــع قــول النــيب  ،الظــاهر

بــل إن ابـن القــيم رمحـه اهلل تعــاىل بسـط القــول يف هـذا النــوع مـن الغلــو يف كتابـه إعــالم  ،عليـه الصــالة والسـالم
كمـا   ،يعـين مـن أتبـاع الفقهـاء جعلـوا العلمـاء أربابـا -يعـين ممـا أبلـ  فيـه– بعض هذه األمـة وقال: إنّ  ،املوقعني
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ومــن  .وذكــر األمثلــة هلــم مــن بعــض املتكلمــني وبعــض املتعصــبة املــذاهب وحنــو ذلــك ،فعــل اليهــود والنصــارى
 قول الذهيب رمحه اهلل تعاىل: أحسن ما قيل يف هذا 

 فيه فن ل  ال الصحابة ليس خ  ه    قلال اهلل وقـال رسو العلـم ق 
 بني الرسول وبني رأي فقيه   ة  ما العلم نصبك للخالف سفاه

لكـن إذا ظهـر الـدليل فـال يغلـوا النـا   ؛أراء الفقهاء العلماء  رتم تقدر و ل وال يستهان بـأمرهم وال بشـأهنم
 فيهم.
 ،م واالسـتغاثة هبـم والـذبح هلـمظاهر لديكم يف إقامة املشـاهد هلـ ،الغلو يف الصاحلني فحدث وال حرج أما

مبــا ال وجــه لبيــان كــل أفعــال مــن تــأثر بتلــك الشــعبة مــن شــعب  ،وصــرف مجيــع أو أكثــر أنــواع العبــادات هلــم
 اجلاهلية.

والغلـو يكـون أيضـا يف األشـخاص  ،املقصود من هذا أن هذه املسألة وهي الغلو من خصـال أهـل اجلاهليـة
يعــين ممــن ليســوا بعلمــاء  ؛احلني ومــن غــيهم ممــن مل يــذكرهم الشــيخالــذين يشــار إلــيهم بالبنــان مــن علمــاء وصــ

يف والـذين يشـار إلـيهم بالبنـان يف الـدعوة  ،كمثل الغلو يف رؤساء الدعاة مثال  ،وقد ال يعرف صالحهم بيقني
بــأن جيعلــوا أقــواهلم أو طــريقتهم يف الــدعوة أو مــنهجهم  ؟بلــد أو يف بــالد وحنــو ذلــك، كيــف يغلــوا النــا  فــيهم

فبعض مثال  ،نصوص العلماء، وت صرف أدلة الكتاب والسنة إىل ما يوافق هذه الطريقةصرف علونه أصل وت  جي
وبــأهنم ال حيصــل طئــون، م ال خيهنبــأ ممــن يعظــم طائفــة مــن أولئــك  ــد أنــه ألــف كتبــا مــدارها علــى الغلــو فــيه

وأن السـبيل إمنـا هـو سـبيلهم  ،وأن كل ما فعلـوه هـو الصـواب وأن طريقـة الـدعوة إمنـا هـي طـريقتهم ،منهم زلل
ألن حقيقته أن يقال يف ذلك الداعية املشهور أو يف ذلك القائد أو يف ذلك  ؛هذا نوع من الغلو ،وحنو ذلك

 ،بـه ألحـد ىوهـذا يـدع ،الرئيس أو يف ذلك املعظم وحنو ذلك أن يقال إن كّل مـا جـاء بـه صـواب يف الـدعوة
فـإذا  ،هلـذا مـن آثـار الغلـو يف األشـخاص التعصـب ،بـهتحققـني فضال أن يدعي به ملن ليس من أهـل العلـم امل

والقـول اخلطـأ القـول  ،ي فيـهلِـفصار القول الصواب هو ما يقوله فالن الذي غ   ،ب لهغال يف شخص ما تعصّ 
أن  -هـذا كالتتمـة ملـا ذكـره الشـيخ رمحـه اهلل–والواجب على املـؤمنني  ،هذا نوع من الغلو ،الذي انصرف عنه

ينظـروا  ،، أن ينظروا يف حالـهنوا معلما كان أو داعية أو عاملاأحد فلينظروا يف حال النا  مهما كا ال يغلو يف
هـل عليهـا  ؟كلها متابعـة للشـرع  ههل طريقته يف أمر ما أو يف أمور  ،ما هو واضحيف قوله هذا عليه من األدلة 

وإذا كـان لـيس  ،تباعـه اتباعـا للحجـةيكـون ا ،فإذا كان عليها حجة بينة واضحة فاحلمد هلل ؟حجة بينة أم ال
 فيه. عليها بينة فال يتبع أحد على خطأ أخطأ فيه أو على ضالل ضلّ 

 ،ملـن يعجبـون بـه ، التعصـبالذي أ بتلي هبا النا  التعصـبفإن من مصائب هذا العصر  ،إذا تبني ذلك
ه أثـــر كبـــي يف عجـــب بشـــخص ممـــن قـــد يكـــون لـــتـــرى الواحـــد مـــنهم إذا أ   ،فـــرتى الواحـــد خاصـــة يف الشـــباب

، فيـه وال يقبـل فيـه ال كـذا وال كـذاتراه يتعصب حبيث ال يسمع  ،أو قد ال يكون له أثر وحنو ذلك ،املسلمني
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اع النـيب بـل ي نظـر يف كالمـه هـو ب ش ـر ومـن أتبـ ،وهذا نـوع مـن أنـواع الغلـو الـذي ال جيـوز أن يكـون يف املـؤمنني
، كيـف واإلمـام ومـا مل يكـن موافقـا فيـه فـيد عليـه ،دى فيقبـلظر ما كان وافق فيه السنة ووافق فيـه اهلـفين ،

أن  و  ر  فمــن هــو دونــه فــال غ ــ “مذذل منذذل إ  الد ومذذ دود زة ذذ  إ  صذذلح  هذذهل لمقبذذ ”مالــك رمحــه اهلل تعــاىل 
عند طائفة مداره اإلعجاب بأن كل ما قاله فالن فهـو يعين فال يكون هناك تعصب  ؛يكون راّد ومردود عليه

هـة األخـرى وهـو أن يكـون اجلبكذلك ال يكون عندنا ما يقابل التعصب   ،ما مل يقله فهو خطأوكل  ،صواب
بــل الواجــب أن يقــال  ،هنــاك إهــدار لكــل صــواب أصــاب فيــه عــامل مــن أهــل العلــم أو طالــب مــن طلبــة العلــم

ال أن تنغلـق  ،فهـذا هـو الـذي جيـب علـى املـؤمنني ،للمحسن أحسـنت للمصـيب أصـبت وللمخطـئ أخطـأت
وهذا  ،تنغلق قلوهبم حبيث يكونون متابعني لكل شيء أتى به من يعجبهم سواء كان صوابا أو خطأ ،معيوهن
أال وهي الرتبية على أن يكون املقدم يف نفس املؤمن هو املـنهج  ؛إىل نوع من الرتبية ينبغي أن يعتىن هباحيتاج 

ما أمجع عليه أو ما ذكره أهل السـنة  السنة، اإلمجاع ،الكتاب ؛الدليل الذي ال يلحقه نقص ،الذي ال خيطئ
  .وما عدا ذلك فكل يقرب منه ويبعد حبسب ما عنده من العلم واهلدى ،واجلماعة يف عقائدهم

وأن ال يضـــيق صـــدرهم بعـــرض اآلراء علـــى  ،هـــذه مســـألة مهمـــة فينبغـــي للشـــباب أن يوســـعوا صـــدورهمو 
ويعتقـد النـا  يف  ،وال يعتقـد املـراد أنـه كامـل ،هألنه ما من أحد إال وهو راد ومردود عليـ ،ال ،الكتاب والسنة

فيتبــع املصــيب يف صــوابه وال  ،بــل كــل أحــد جيمــع بــني صــواب وبــني خطــأ ،املــردود عليــه أنــه ســاقط مبــرة، ال
ويقـال إنـك أخطـأت يف هـذا  ،ويرد على املخطـئ خبطئـه ،بل يشار إليه به ويثىن عليه به ،يهضم الصواب فيه
  .ما أخطأ فيهخذ به فيؤ وال ي ،وال يتبع يف خطئه

 ،فــال نغلــوا وال جنفــوا ،االجتهاديــةهــذا هــو املــنهج الصــواب يف هــذه األمــور عنــد مــن أخطــأ يف املســائل 
فينبغـي بـل جيـب أن يكـون هـذا كــاليقني  ،مـا بيـنهممـذموم بـني أهـل السـنة واجلماعـة فيفـالغلو مـذموم واجلفـاء 

يف الصــاحلني، هــذا أصــل مــن األصــول عنــد أهــل الســنة األشــخاص، يف العلمــاء،  ،م الغلــو يف النــا ذ ،عنــدنا
وتعجـــب  ،ألنـــه ســـببه التعصـــب والـــنفس تقبـــل شـــيئا مـــا ؛والغلـــو شـــعبة مـــن شـــعب أهـــل اجلاهليـــة ،واجلماعـــة

 واخلطأ هو ما صد عنه. ،بشخص ما فيكون القول هو ما قاله
 م على نبينا حممد.وصلى اهلل وسل ،أسأل اهلل جل وعال يل ولكم التوفيق والسداد واهلدى والرشاد

 ]األسئلة[
والســـي علـــى مـــنهجهم ومجـــع النـــا  حـــول ذلـــك هـــل هـــذا أمـــر لفـــظ أهـــل الســـنة واجلماعـــة يقـــول:  /8

 صحيح، وهل يدخل يف هذا اللفظ من قريب أو بعيد األشاعرة واملاتريدية وغيهم من أهل البدع؟
 ،عليـه النـيب عليـه الصـالة والسـالم اجلواب: أن الواجب على املؤمنني أن يتبعوا الكتـاب والسـنة ومـا كـان

ذل﴿والذين ورثوا املنهاج الذي قال جل وعـال فيـه  وتلج  أن املنهـاج  ،[48]املائـدة:﴾ِمُكذا  جتعتْةنتذل ِمذْنُكْل ِشذْ زتل  وتِمنذْ
مث ورثه أئمة أهل السنة واجلماعـة  ،ورثه عن الصحابة التابعون املقربون إليهم ،صحابته هذا ورثه عن النيب 
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ألنـه هـو الـذي كانـت عليـه اجلماعـة األوىل قبـل  ؛فنعلم قطعـا أن الصـواب هـو ذلـك املـنهج ،ه يف كتبهمودونو 
 يف هذه األمة. االختالفأن تظهر الفنت ويظهر 

يف بــاب  ؛أهــل الســنة واجلماعــة يــراد هبــم مــن لزمــوا طريقــة الصــحابة رضــوان اهلل علــيهم يف مجيــع األبــواب
وهلــذا  ــد أنــه يف عقائــد أهــل الســنة واجلماعــة يــذكرون مســائل اإلميــان  ،كتبــاع والعقيــدة والعمــل وغــي ذلــاال

منهـا األمـر  ،أركان اإلميان الست مث يذكرون مسائل  يـز هبـا أهـل السـنة واجلماعـة منهـا األخـالق يعين الست
  .وسائل أخر  ّيزوا هبا عن غيهم باملعروف والنهي عن املنكر،

 ،تقدمي الكتاب والسنة ،مل األمور العقدية ويشمل األمور العمليةإذن فعقيدهتم يعين منهاجهم هذا يش
 به ذم الرأي وحنو ذلك هذا من أصوهلم.  واالحتجاجاألخذ باحلديث 

إذا تبني ذلك فاألشاعرة واملاتريدية ليسوا من أهل السنة واجلماعة ألهنم خـالفوا أهـل السـنة واجلماعـة يف 
يف باب الصـفات ألهل السنة واجلماعة اجلماعة لألشاعرة واملاتريدية ليست خمالفة أهل السنة و  ،كثية  لمسائ
 .؛ إتباع الكتاب والسنةخالفوا يف أصل االتباع ،خالفوا يف القدر، الفوا يف الصفاتخ ،ال؟ فقط

وأهـل السـنة واجلماعـة جيعلـون النصـوص  ،قواطع العقلية مقدمة على األدلة الظنيـةفالقاعدة عندهم أن ال
فالقاعــدة الــيت بــىن عليهــا األشــاعرة واملاتريديــة مــذهبهم تبعــا للمتكلمــني أن العقــل مقــدم  ،عقــلمقدمــة علــى ال

  .وهذه القاعدة يرد هبا أهل السنة واجلماعة من أسها ،على النقل
واملاتريديـــة وأهـــل البـــدع خيـــالفون يف  األشـــاعرة ،كـــذلك خيـــالفون يف األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر

وأهـل السـنة واجلماعـة  ،روف والنهي عن املنكر وغايته، فيجعلون غايته اخلـروج تبعـا للمعتزلـةطريقة األمر باملع
 .اخللق وانتظام مشل النا  على الدين إصالحجيعلون األمر باملعروف والنهي عن املنكر غايته 

ى فـــإذن األشـــاعرة واملاتريديـــة ليســـوا مـــن أهـــل الســـنة واجلماعـــة قـــد يطلـــق علـــ ،وغـــي ذلـــك مـــن املســـائل
فيقــال شــيعة  ،والســبب يف ذلــك أنــه مقابلــة ألهــل التشــيع ،األشــاعرة يف بعــض الكتــب أهنــم مــن أهــل الســنة

السنة واجلماعة يعـين أهـل احلـديث وأتبـاع السـلف  أهلفيدخلون  ،ورافضة وأهل سنة فيدخلون يف أهل السنة
  .ةمن الرافضهو الصاحل ويدخلون األشاعرة ويدخلون املاتريدية وحنوهم ممن ليس 
السنة دون لفظ اجلماعـة قـد يـدخلون فيـه  أهلفإذن اإلطالق أهل السنة واجلماعة ال يدخلون فيه لكن 

يعين احتجت أن تقابل تقول الرافضـة وأهـل السـنة فإنـه يعـىن بأهـل السـنة مـن هـم  ،إذا كان على وجه املقابلة
 ووقفات ضد الرافضة. واألشاعرة واملاتريدية وحنوهم كان هلم ردود على الرافضة ،ضد الرافضة

ج املـرأة مـا حكمـه هـل يوجـب وضـوءا السـائل الـذي خيـرج مـن فـر   :هذا يسأل عن مسألة فقهية وهو /5
 أو غسال؟

فـإذا كـان يف  ،ويعـين ذلـك أنـه يـنقض الطهـارة ،اجلواب أن السائل يف احملل طاهر فإذا انفصل كان جنسـا
أمـا إذا انفصـل وخـرج فالعلمـاء يقولـون إنـه جنـس  ،املـرأةرطوبـات فـرج  اليت هـيج فهو طاهر احملل يعين يف الفر  
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خروجه من البدن من ذلك املوضع فإذا خرجت النجاسة من ذلك املوضع أوجبت وضوءا  ،خبروجه عن احملل
ال اجلمـــاع إذا جامعهـــا وخـــرج فمعلـــوم أنـــه ســـواء أنزلـــت أو مل تنـــزل فإنـــه جيـــب عليهـــا حـــأمـــا  ،حـــدث أصـــغر

ثبـت عنـه أنـه قـال  عليـه الصـالة والسـالمفـإن النـيب  ،هـذا وإمنـا ألجـل اجلمـاع ال ألجل خروج السائل ،الغسل
 يعين للرجل وللمرأة. «إذل جةأ ل ه شعبول ل ال  نل جودهل فقد وج  لمغاا»

 حماضرة املنهجية يف طلب العلم اليت ألقيتها األسبوع املاضي هل سجلت؟/ 3
 اجلواب مل تسجل.

 هو اختصار فتح القدير خمتصره هو الشيخ حممد األشقر.سي و / يسأل عن تفسي زبدة التف1
قـــد نظـــرت بعـــض  ،قـــرأت فيـــه يف مواضـــع فألفيتـــه تفســـيا جيـــدا ،منـــه مواضـــع رأيـــتاجلـــواب أن التفســـي 

 بعبـارة جيـدة مـع أنـه اختصـر ربوعـ ،فتحاشـى ذلـك الزلـل ،املوضع اليت زلت فيها قدم الشوكاين رمحه اهلل تعاىل
منها  ،اين ويف بعض املواضع وال معىن ما يريد الشوكاين بل قرر احلق يف بعض املسائلله فلم يبق عبارة الشوك

متل زتْأىِ ِوْل ِمْه ِذْك و ِمْه اتلِِّوْل  ﴿عند قوله تعاىل عند أول سورة األنبيـاء  -وميكن أن ترجعوا وتقارنوا ما ذكره-
فإن الشوكاين رمحه اهلل يف هـذه املسـألة مل يفهـم مـا كـان عليـه  [2]األنبياء:﴾ُمْمدتثو ِإ ا لهلْلختستُع ُ  وتُهْل زذتْةعتُب نت 

فتحاشــاه املختصــر الشــيخ  ،فــأتى بقــول مــن جــنس أقــوال أهــل البــدع ،الســلف الصــاحل يف مســألة خلــق القــرآن
 .األقوال اليت زل فيها قلم الشوكاينبوهذا يدل على عناية  ،األشقر
 ؟“ كبية مع استغفارال صغية مع إصرار وال”/ العبارة هل هي صحيحة 2

إهنـــا ها فوالصـــغية إذا أصـــر عليهـــا صـــاحب   ،م يصـــححوهنالـــوأهـــل الع ،أن هـــذه العبـــارة مشـــهور :اجلـــواب
فــإذا فعلهــا مــرة  ،فعلهــا مــرارا وتكــرارا دون أن حيــدث اســتغفارايومعــىن اإلصــرار عليهــا أي  ،تتحــول إىل كبــية

ية مث غلكـن إذا فعـل الصـ ،ار عليهـا كبـية مـن كبـائر الـذنوبفصـار اإلصـر  ،والثانية والثالثة والرابعـة ومل يسـتغفر
على  ،فال يدخل يف هذا القول ،مث فعلها مرة أخرى مث استغفر والثالثة والرابعة ويستغفر بعد كل مرة ،استغفر

 .والسنةألكن ليس عليه دليل واضح من الكتاب  ،أن هذا القول روي على بعض السلف
 عقيدة وشرحها دون حفظ القرآن الكرمي وما هو السبيل إىل ذلك؟/ هل يستطيع املسلم فهم ال6

، ميكــن أو توحيــد العبــادة خبصوصــه االعتقـادالعقيـدة اإلمجاليــة يعــين جممــل  ميكـن أن يفهــم العقيــدة ســواء  
عنـده احلجـة ووضـح لـه الرباهـني الـيت يـأ   امتلكن إذا حفظ القرآن استق ،أن يفهمه بدون أن حيفظ القرآن

 لسنة يف تلك املسائل.هبا أهل ا
/ الصـــالة خلـــف املبتـــدع يف الـــدين والقبـــوري وإذا أقيمـــت الصـــالة وهـــو إمـــام مـــا احلـــل؟ مث مـــا وضـــع 9
 ؟«صة ل وال  كا ل  وفلج »حديث 

 ،الكبـــائر مبعـــىن أهـــل الكبـــائر املظهـــرين هلـــا، األصـــل فيهـــا أهنـــا جـــائزة وأهـــلاملبتدعـــة أوال الصـــالة خلـــف 
لوا وراء أمراء اجلور الذين يظهرون الكبائر وإزهاق النفو  كما صلى ابن عمـر الصحابة رضوان اهلل عليهم ص
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كمــا روى صــالة ابــن عمــر خلــف احلجــاج   ،وأنــس صــلى خلــف احلجــاج أيضــا ،خلــف احلجــاج ابــن يوســف
وأهل السنة واجلماعـة نصـوا  ،البدع كذلك يصلي خلفهم أهلو  ،هذا من جهة أهل الكبائر ،البخاري وغيه
مبعىن أنه ليس بإمام راتب  ؛يستغىن عنهميكن أن  هلكن إذا كان صاحب البدعة هذ ،قائدهمعلى ذلك يف ع

التقدم ويتقدم صاحب السنة، يعين أنه عند االختيـار  نشخص يتقدم وتعرف أنه صاحب بدعة هنا تنهره ع
لكـــن إذا كـــان لـــيس عنـــد  ،ال جيـــوز أن يـــأّم صـــاحب كبـــية وال صـــاحب معصـــية ظـــاهرة وال صـــاحب بدعـــة

 ،ذا كانت بدعته ال خترجه إىل الكفر فإنـه يصـلي خلفـهإوإمنا أدركت مجاعة وفيهم من هو كذلك ف ،الختيارا
مثــل القنــوت يف صــالة مــن واإلمــام أمحــد ذكــر يف مســائل أهنــا بدعــة ومــع ذلــك أمــر بالصــالة وراء مــن فعلهــا 

لفـه، قـال هـل أرفــع الفجـر فإنـه بدعـة ومـع ذلـك ســئل عـن الصـالة خلـف مـن يقنـت يف الفجــر قـال تصـلي خ
 قال ما أصنع؟ قال: تسكت. أو كما روي عنه. يدي معه؟ قال: ال.
رواه أبــو داود  ،فهــو حــديث يف الســنن لكنــه لــيس بصــحيح «صذذة ل وال  كذذا لذذ  وفذذلج »أمــا حــديث 

 وغيه.
 أستدرك أن الذي رواه أبو داود قريب هبذا الفظ يعين معناه هذا احلديث لكن ليس بلفظه. قد واآلن
 الفرق بني الفرقة الناجية والطائفة املنصورة.هذا يسأل سؤال يتكرر كثيا وهو  / 1

بـل الفرقــة الناجيــة عنــدهم  ؛اجلـواب: أن أهــل الســنة واجلماعـة ال يفرقــون بــني الطائفــة املنصـورة والفرقــة الناجيــة
الــيت جــاءت فيهــا  وذلــك أن األحاديــث ،هــي الفرقــة الناجيــةعنــدهم هــي الطائفــة املنصــورة والطائفــة املنصــورة 

خهذ  زتذْأِىلت »مثل من أوصاف الطائفة املنصورة  متُوْل حت ذهت  ت ىذتيتلُ  ِمْه أُمهِخل طتل ِستل  زتةت  لْممتقه  ت زتُض هُهْل متذه هت
ذقه  »ومن مثل قوله عليه الصالة والسـالم «وهل كهمك أتْمُ  ل    ت ىذتذيتلُ  طتل ِستذل  ِمذْه أُمهخِذل ظتذلِه ِزهت زتةتذ  لْممت

وهـذه الطائفـة املنصـورة  ،هذه كلها أوصاف للطائفة املنصـورة، وحنو ذلك «زقلىة نول»ويف الرواية األخرى  «
والفرقـة الناجيـة مل تــأ  يف  ،كــي اإلمجـاع علـى ذلـك مـن أهــل السـنة واجلماعـةوح   ،عنـدهم هـي الفرقـة الناجيـة

ذكـرت هـذه اللفظـة أو مـا يـدل عليهـا أمـا  فإن الطائفة املنصـورة ،خبالف الطائفة املنصورة االسمحديث هبذا 
وهللذخسخ ق أمخذ  زةذ  نذ ث وهللذبع ه ف قذل كةوذل فذل » االفرتاقالفرقة الناجية فإمنا فهمت فهما من حديث 

. فعلــى هــذا مســوا الفرقــة هــذه الــيت هــي «لمهسلزذذل»رســول اهلل؟ قــال  ، قــالوا: مــن هــي يــا«لمنذذلا إ  ولحذذد 
ـــةالـــيت مل ختـــرج مسوهـــا الفر يعـــين األوىل  مـــن  وبيـــان ذلـــك أن الطائفـــة املنصـــورة والفرقـــة الناجيـــة كـــل   ،قـــة الناجي

الطائفــة املنصــورة يعــين أهنــا منصــورة يف الــدنيا والفرقــة الناجيــة يعــين أهنــا  ،اللفظــني فيــه نعــت لــيس يف األخــرى
يف وهـو أهنـا منصـورة فأحـد الطـائفتني وصـف دنيـوي  ،فأحد الوصفني ليس معارضـا لخخـر ،ناجية يف اآلخرة

ذِة هت)﴿الدنيا كما قال تعاىل  خُذنتذل ِمِعبتلِدنتذل لْمُسْ هللت ِةست ذبذتقتْل كت (وتِإنا 895(ِإنذاُوذْل متُوذْل لْمستنُ ذ ُاونت)898وتمتقتْد هللت
نتل متُوذذْل لْمغتذذلمُِب نت  والفرقــة الناجيــة فهــي الــيت تنجــو مــن  ،الطائفــة املنصــورة يف الــدنيا [101-101]الصــافات:﴾ُجنذذدت
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تنجــو مــن عــذاب النــار يف اآلخــرة فالفرقــة الناجيــة يف اآلخــرة هــي اجلماعــة احلــق وهــي خــرة، يف اآلعــذاب اهلل 
 .هكذا نعلم من فهم أئمة أهل السنة واجلماعة يف ذلك ،الطائفة املنصورة يف الدنيا

وأن كال  ،السنة واجلماعة كما تعلمون يف احلرب بني علي ومعاوية أن كال منهما جمتهد أهل/ عقيدة 3
ألنــه علــى الصــواب  ؛اب وأن عليــا هــو صــاحب احلــق وهــو صــاحب األجــرين يف اجتهــادهو الــب للصــمنهمــا ط

كمــا قــال النــيب عليــه الصــالة   ،كانــت فئتــه هــي الفئــة الباغيــة  هــو ومعاويــة رضــي اهلل عنــه كانــت فئتــه وال نقــول
ومــن معــه  وكــان الــذين قتلــوه هــم عســكر معاويــة، فمعاويــة، «وزمذذك زسذذلا ىقخةذذك لمساذذل لمبل  ذذل»والســالم 

 ،لكـنهم خمطئـون عنـدنا ؛يعين معاوية رضي اهلل عنه يف اجتهاده ومـن معـه مـن الصـحابة أصـحاب أجـر واحـد
إدخال القتال فيما بينهم بالطائفة املنصورة ال يعين أن الطائفة املنصورة اليت ذكرت يف األحاديث أهنـا يف كـل 

وإمـا نصـرة سـنان علـى  ،همصرة حجـة علـى مـن عـاداإمنا يقصد اجلنس أهنا ال تزال منصورة إما ن ،نصروقعة ت  
حصــل لــه مــع معاويــة هــذه فئــة ألهنــا بــني املســلمني فلــيس فيهــا طائفــة  ع، فعلــي رضــي اهلل عنــه مــمــن عــاداهم

عـىن بـه مـا حصـل مـن والفرقـة الناجيـة كالمهـا ملسـمى واحـد ال ي   ، وإمنا الطائفة املنصورةمنصورة وال فرقة ناجية
أهنـا ال  ؛، ال إمنـا املقصـود اجلـنسر فيهـا يكـون مـن الطائفـة املنصـورةصـفيهـا رجـل فن  أو كل حرب دخـل  الفنت

قد يكون من الفرقة الناجية ومن الطائفة املنصورة ولكنـه ال ينصـر يف كـل وقعـة  ،تزال منصورة كجنس الطائفة
صـل بـني علـي لكـن الـذي ح ،ال ينصـر يف كـل حـرب لـه مـع أعدائـه الكفـار أو مـع املسـلمني يف الفـنت الـدائرة

وأن معاوية صاحب أجر واحد رضي اهلل عنهم  ،رضي اهلل عنه هو عليومعاوية أن أحدمها صاحب أجرين و 
ريــد بالفرقــة نألنــه  ؛وأن الطائفــة املنصــورة والفرقــة املناجيــة لــيس هلــا دخــل يف حــرب بــني علــي ومعاويــة ،أمجعــني
ن اهلل مــن النــار علــي رضــي اهلل عنــه شــهد لــه الــيت تنجــو مــن النــار وعلــي ومعاويــة مجيعــا ينجــون بــإذالناجيــة 
ملـا كـانوا  ،كذلك هم من الطائفة املنصورة كجنس  ،ومعاوية رضي اهلل عنه كذلك هم ناجون من النار ،باجلنة

اجلميع من الطائفـة املنصـورة  ،وملا مع عثمان رضي اهلل عنه كقبل حصول االختالف ،مع عمر رضي اهلل عنه
 ة، احلرب اليت حصلت فتنة ال يدخل فيها تقسيم طائفة منصورة وفرقة ناجية.واجلميع من الفرقة الناجي

 (18) ..وهذا إيراد فيه شيء من الغرابة يا حممد. 

 سلمسخهر
ف خبعذذ ن لموذذ    ولإلنبذذلتلمساذأمل لم للعذذل زبذذ  ( أن كذذا مذذل ىقذذد، مبنذذل زةذ  قلزذذد  وهذذل لمنسذذل )

 ولم ه وزع و ن زسهل جل ت ل  لم هللا.

                                                 
 انتهى الشريط الثالث.(18)
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قُذُة لُذنتذذذل ﴿ لاذذذل زبذذذ  ( لزخذذذهلاهل زذذذه لىبذذذل  مذذذل آىذذذلهل ل  لعذذذد، لمسوذذذل، كقذذذ مو)لمساذذذأمل لم لم
ِر   ل ِمسال ىذتُق  ُ ﴿ ،(09)﴾ُ ْةف   فأكذهلول ل  ولذ ه أن ذمذك لاذب  لمطبذ   [91]هود:﴾زتل ُشعتْ ُ  متل نذتْسقتُ  كت

 زة  قة لول وأن لمطب  لاب  كس هل.
ه ل  لكخذذ  لماذذم  كسذذل ذكذذ  ل  ذمذذك فذذل لدهللذذل زبذذ  ( لزخ لوذذول زسذذل أىذذلهل مذذا)لمساذذأمل لم

ذأتنذاُوْل  ت زذتْعةتُسذ نت)﴿ق م   (وتلىذابذتُعذ ل متذل 808نذتبتهت فت ِزق  ِمْه لماِهزهت ُأوُى ل لْمِكختلوت ِكختلوت لمةاذِ  وتاتل ت ظُُوذ اِِهْل كت
ُة  لمبا تلِط ُه زتةت  ُمْةِك هلُلةتْ ستلنت   .[172-171]البقرة:﴾ىذتخذْ

وق مذ   [172]البقـرة:﴾وتمتذل كتستذ ت هلُلذةتْ ستلنُ ﴿لعل زب  ( نابل للطةول للطةول إم  ل نب ذل  )لمساأمل لمال
 .[60]آل عمران:﴾متل كتلنت ِإلْذ تلِه ُل زذتُو ِدزًّل وت ت نتْ  تلنِ ًّل﴿

 لمب حر س
وأشهد أن  ،احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .حممدا عبد اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداهم إىل يوم الدين
 أما بعد:

مــا تقـدم مـن اســتدالالهتم الباطلـة ورّدهـم ألدلــة  لفاملسـألة الرابعـة عشــرة مـن مسـائل اجلاهليــة وهـي أن كـ
 ،مـن الـدليل الواضـح تباعـهاون عمـا جيـب دة النفي واإلثبات فيتبعون الظـن واهلـوى وي عرضـعاحلق مبين على قا

 تعاىل. هذه القاعدة وهذه املسألة نرجئ الكالم عليها إىل وقت الحق إن شاء اهلل  
قُذُة لُذنتذذذذذل ﴿ لىذذذذذلهل ل  لعذذذذذد، لمسوذذذذذل، كقذذذذذ موألزخذذذذذهلاهل زذذذذذه لىبذذذذذل  مذذذذذل املســـــألة اخلامســـــة عشـــــرة )

ذذل ىذتُقذذ﴿ ،(21)﴾ُ ْةذذف   ِر ذذ  ل ِمسا فبــني ذلــك جــل  ،( وحنــو ذلــك مــن اآليــات[91]هــود:﴾  ُ زتذذل ُشذذعتْ ُ  متذذل نذتْسقتذذُ  كت
 ،وعال بأن ذلك وهو عدم الفقه وعـدم الفهـم بسـبب الطبـع علـى قلـوهبم وبسـبب جعـل األكنـة علـى القلـوب

 وذلك ألنه بسبب كفرهم باهلل جل وعال. ،وأن ذلك أيضا كان عدال من اهلل جل وعال
أهـل اجلاهليـة علـى اخـتالف ملـل اجلاهليـات وحنلهـم وهذه املسألة مسألة عظيمة أال وهي أن املشـركني و 

يريــدون بــذلك أهنــم مل  ،هم هــو أهنــم مل يفقهــوا مــا قيــل هلــم ومل يعلمــوهذر عــبــاع احلــق ويكــون يعتــذرون عــن اتّ 
ومل يعلمــوا أن تلــك احلجـج الــيت جـاءت هبــا الرســل أو جـاء هبــا األنبيــاء  ،يفقهـوا احلجــة فقـه مــن يســتجيب هلـا

جـاءوا األنبيـاء و الرسـل أولئـك فعنـد املشـركني حجـج وعلـم و دمة على احلجج الـيت حيـتج  هبـا أهنا غالبة وأهنا مق
  .على املراد من حجج املشركني حبجج وعلم فلم يفقه أهل اجلاهليات أن حجج األنبياء واملرسلني أدل  

                                                 
 .155، النساء:88البقرة:(19)
 .155، النساء:88البقرة: (27)
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مــة احلجــة ن احلجــة ال بــد مــن إقامتهــا فــاهلل جــل وعــال مــا بعــث رســول إال ألجــل إقاإنقــول ولبيــان ذلــك 
ذذل  لذتْعذذدت لم ُّهلُلذذاِ  (21)رمِذذا ا ]﴿ ِّ زتةتذذ  لمةاذذِ  ُحها لِ هت ﴿وقــال ســبحانه  [،165]النســاء:﴾زتُكذذ نت مِةناذذل وتمتذذل ُكناذذل ُمعتذذهِّ

عتذثت اتهلُلذ     كمتـه أنـه جـل كمـه وحِ فمـن كمـال عـدل اهلل تبـارك وتعـاىل ومـن كمـال ح   ،[15]اإلسـراء:﴾حتخا  نذتبذْ
ولــذلك بعــث اهلل املرســلني وبعــث األنبيــاء لكــي تنقطــع حجــج  ،قــيم عليــه احلجــةمــا عــّذب أحــدا حــ  ي وعــال

 اهلل جــل وعــال أخــذ علــى ابــن آدم أو علــى بــين آدم العهــد ملّــا أخــرجهم مــن ظهــور آبــائهم أالّ  النــا  بــل إنّ 
ذذذذذذهت اتلُّذذذذذذكت ِمذذذذذذْه لتنِذذذذذذل آدت،ت ِمذذذذذذْه ظُُوذذذذذذ اِ ﴿يكــــــذبوا بتوحيــــــد اهلل جــــــل وعــــــال كمــــــا قــــــال ســــــبحانه  ِإْذ أتهت ِهْل وت

ذِوْدنتل ﴿إىل أن قال  ،[102راف:ع]األ﴾ُذاِّزذاخذتُولْ  ُهْل زتةت  أتنُسِاِوْل أتمتْاُل ِل تلُِّكْل قتلُم ل لذتةت  شت أتْن ىذتُق مُذ ل وتأتْشوتدت
( ل  تذلِفِة هت ذهت َُنتذل ِمذْه قذتْبذُا 895زذتْ ،ت لْمِق تلمتِل ِإنال ُكناذل زتذْه هت ذل أتْشذ تكت آلتل وتُكناذل ُذاِّزاذل  ِمذْه لذتْعذِدِهْل (أتْو ىذتُق مُذ ل ِإناست

جـل جاللـه أقـام احلجـج املتنوعـة حجـج مسـموعة فـاهلل  ،[101-102]األعـراف:﴾أتفذتخُذْوِةُكنتل ِلستل فذتعتات لْمُسْبِطُة نت 
زتل ُشعتْ ُ  متذل نذتْسقتذُ   ﴿ مقال سبحانه خمربا عن قوهل ،وهم اعتذروا عن االتباع بعدم فهم احلجة ،وحججا مرئية

ِر ذذ    ذذل ىذتُقذذ  ُ كت وقــال ســبحانه  (22)﴾وتجتعتْةنتذذل زتةتذذ  قُذةُذذ ِلِوْل أتِكناذذل  أتْن زذتْسقتُوذذ  ُ ﴿وقــال ســبحانه، [91]هــود:﴾ل ِمسا
 نوعان: فهم احلجة لهوتقرير هذا أن  ،(23)﴾قُذُة لُذنتل ُ ْةف  ﴿خمربا عن قول اليهود أهنم قالوا 

بــــأن يكــــون بلســــان  ،م معــــىن احلجــــةيعــــين أن يقــــيم احلجــــة مــــن يفهــــ ؛: أن يفهــــم معناهــــالمنذذذذ   ل و 
ن اهلل جــل جاللــه مــا بعــث فــإ ،وهــذا النــوع متفــق علــى أنــه البــد منــه ،وأن يفهــم املــراد مــن احلجــة ،املخاطــب

كـل رسـول بعـث بلسـان قـوم ذلـك الرسـول، يـتكلم بلغـتهم ويـتكلم بلسـاهنم   ،رسوله إال بلسان قومه يبني هلـم
ألنــه إذا خوطــب أحــد بغــي  ؛وهــذا متفــق علــى أنــه ال بــد منــه معناهــا، وحــ  يفهمــوا ،حــ  يبــني هلــم احلجــة

فإقامــة  ،يف يعــين إقامــة احلجــةفــإذن هــذا النــوع رجــع إىل أنــه  ، إقامــة للحجــةاللســان الــذي يفهمــه مل يكــن مث  
 احلجة ال يكون إال بفهم معناها يف هذا النوع.

فهم احلجة فهما مستقيما كامال فإن من  ،فهم احلجة الفهم الذي يتبعه استجابة للحجة :لمن   لمرلنل
ِر ذ  ل فلـم يكـن ألولئـك عـذر بقـوهلم ) ،البد أن ينقاد هلا وهذا هو الذي ال يشـرتط يف إقامـة احلجـة متذل نذتْسقتذُ  كت

ذذل ىذتُقذذ  ُ  وال نفهــم أن علمــك  ،( يعــين مــا نعلــم وال نفهــم أن هــذا الــذي تقــول أرجــح مــن قولنــامتذذل نذتْسقتذذ ُ ) ،(ِمسا
مل  ،ع هـو الـذي حرمـه املشـركون يف أهنـم مل يفهمـوا فهـم اسـتجابةو وهذا الن ،الذي أوتيت به أرجح من علمنا
  .احلجة فهموا معناهاولكن  ،ح من حجتهمجيفهموا احلجة من جهة كوهنا أر 
 فإذن فهم احلجة معناها.

 النوع األول البد منه.
                                                 

 الشيخ قال: لكي ال. (21)
 .46، اإلسراء:25األعراف: (22)
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فــإن احلجــة  ،فــإن هــذا ال يشــرتط يف إقامــة احلجــة ،فهــم مــن يســتجيب هــو أن تفهــمو  وأمــا النــوع الثــاين 
تقــوم ولــو زعــم الزاعمــون أهنــم مل يفهمــوا معناهــا إذا بينــت هلــم ألفاظهــا وكانــت بلســاهنم وبــني هلــم معناهــا مــن 

  .أهل العلم والفهم لبيان املعىن
ذل ىذتُقذ  ُ مت )وقال  (قُذُة لُذنتل ُ ْةف  )هلذا قال جل وعال خمربا عن قول املشركني  ِر ذ  ل ِمسا ومل ميـنعهم  (ل نذتْسقتذُ  كت

أعرضوا حّل عليهم سخط  ، وإذ  بأهنم ما فقهوا وال فهموا بأن تكون احلجة قد أقيمت عليهم االحتجاجهذا 
وتجتعتْةنتذل علـت علـى قلـوهبم أكنـة قـال سـبحانه )وأيضا أخرب سبحانه أن قريش بـل والعـرب ج   ،الرب جل وعال
 ،( جعـل اهلل جـل وعـال علـى قلـوب املشـركني أكنـة  جـب الفقـه و نـع الفهـمأتِكناذل  أتْن زذتْسقتُوذ  ُ زتةت  قُذةُذ ِلِوْل 

؛ فهم رجحان احلجة على االحتجاجهذا الفهم إمنا فهم موقع  ،حواجز  نع ذلك أن يفقهوا يعين أن يفهموا
مــا  أنــه مــا فهمــت بــأهنمباجلاهليــة  ــتج هبــذا و وهــذا كــل طائفــة مــن طوائــف الشــرك  ،مــا عنــدهم مــن احلجــج

  .أهنم ردوا احلجة عنادا واستكبارا يريدون أن ينسبوا إىل أنفسهم
فـر كـل مـن كفـر عـن عنـاد فلـيس ك .وهلذا قال أئمتنا إن إقامة احلجـة شـرط وأمـا فهـم احلجـة فـال يشـرتط

همــوا ولكــنهم ف ،أولئــك مل يفهمــوا وجــه احلجــة الفهــم الــذي جيعلهــم يقــدموهنا علــى حجــتهم وتكــذيب؛ ألن
 تلك الكلمات وفهموا دالئلها وفهموا معناها.

( يعين فيما احتجوا به مـن أهنـم مـا فأكهلول ل  جا وز  فل ذمكقال الشيخ رمحه اهلل تعاىل هاهنا )
وهـــو  ،ولكنـــه جعلـــت علـــى قلـــوهبم أكنـــة أن يفقهـــوه الفقـــه النـــافع ،فقهـــوا يعـــين أكـــذهبم يف أهنـــم فهمـــوا املعـــىن

( يعين يف أهنم مـا أكهلول ل فقول الشيخ رمحه اهلل ) ،ن ينسب الفعل إىل من ينتفع بهيف القرآ اسبحانه كثي 
اهلل جل وعال بني أنه جعل على قلوهبم  هولكن ،فقهوا الفقه الذي هو مبعىن فهم املعىن وبني أهنم فهموا املعىن

ذْ نت اتلذاُوذْل إِ ﴿أكنة وكثيا يف القرآن ما يأ  نسبة الفعل إىل من ينتفع به، قال سـبحانه  ذل ىُذْنذِهُا لماذِهزهت زتْ بت ناست
فـأخرب سـبحانه يف هـذه اآليـة أن النـيب ، [18]فـاطر:﴾لِلمغتْ ِ  وتأتقتلُم ل لم ا ت ت وتمتْه ىذتيتكا  فتِإناستل زذتخذتيتكاذ  مِنذتْسِاذ ِ 

 ن أضـيف إىل أولئـك لكـ ،إمنا ينذر الذين خيشون رهبم بالغيب مع أنه عليه الصالة والسـالم نـذير للعـاملني
 ألهنم هم الذين اتفعوا بذلك.( ِإناستل ىُذْنِهُا لماِهزهت زتْ بتْ نت اتلذاُوْل لِلمغتْ  ِ اإلنذار ألهنم هم الذين انتفعوا به )

 سبحانه أن سبب عدم الفقه هو الطبع على وبنّي  ،يف ذلكاهلل جل وعال فأكذهبم فهنا يف قول الشيخ 
الفهم الذي يرتتب عليه ترجيح حجة املرسلني علـى مـا  ،ذي هو يف ترجيح احلجةالقلوب، يعين عدم الفقه ال

 ،عــدال منــه جــل وعــال وحكمــة ، ســبحانه أن ذلــك الطبــع بســبب كفــرهموبــنّي  ،عنــدهم مــن األوهــام واحلجــج
 وهذا يف كل أهل جاهلية يأتون مبثل هذا.

 لـك أن الصـواب تقسـيم وتبـنّي  ،جـةوهذه املسألة موسومة يف كتب العلماء مبسألة إقامة احلجة وفهم احل
مــن اعــرتض علــى أئمتنــا علــى عــدم اشــرتاط فهــم ألن مــن أهــل الســنة يف هــذا القــرن  ؛فهــم احلجــة إىل قســمني

 مـاكيـف تقـام احلجـة علـى مـن مل يفهمهـا؟ والعلمـاء بينـوا لكـن هـؤالء   ،احلجة ألنه قال البد مـن فهـم احلجـة
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وهــــو فهــــم املعــــىن، وعهــــم مــــدلوالت الكــــالم وفهــــم  هالــــذي ذكرنــــافهــــم احلجــــة بــــاملعىن األول  نتبهــــوا إىل أنّ ا
احلجــة علــى غيهــا  هــذه االســتدالل ووجــه االســتدالل هــذا ال بــد منــه، أمــا الفهــم الــذي هــو معرفــة رجحــان

 وقطع الشبه مجيع الشبه فهذا ال يشرتط كما بينه األئمة.
 هذه األمة يف قـدمي زماهنـا ويف فنقول إن هذه اخلصلة من خصال اجلاهلية نفذت يف ،إذا تبني لك ذلك

  :حديثه
مـن جهـة أن كثـيا ممـن أعرضـوا عـن الكتـاب والسـنة وعـن لـزوم  ،فأما يف قدمي زماهنـا يعـين يف أوائـل األمـر

 ،وأن علــومهم كانــت أعلــم وأســلم وأحكــم ،واألخــذ مبــا كــان عليــه ســلف هــذه األمــة ،اتبــاع الكتــاب والســنة
إذا بــني هلــم  فيــه، ا أذن اهلل جــل وعــال أن خيوضــوامــن خيوضــوا فيمــا غــي وأهنــم كــانوا اتقــى هلل جــل وعــال مــن أ

يعـــين هـــذه حجـــة ليســـت بواضـــحة، هـــذا الكـــالم لـــيس بواضـــح  ؛حمســـنهم يقـــول مـــا أفقـــه هـــذا الكـــالم ،ذلـــك
وعـدم فهمـه مبوقـع  ،هذا األصل العظـيم مـع مـا عليـه مـن الـدالئل الواضـحات ألجـل عـدم فهمـه دفي  ،الداللة
  .وال يعذر يف ذلكليس بعذر له ، حجته هذا ليس بعذر لهاحلجة أقوى  ، وأن هذهاحلجة

، ســواء كانــت منهــا االعتقــادات الكفريــة أم مــا كــان دون ذلــك ،مثــال هــؤالء أهــل البــدع يف االعتقــادات
حــ   ،اب اهلل والســنة ومــا كــان عليــه الســلف إىل آراء أحــدثوها واعتقــادات وضــعوهاتــهــؤالء اعتاضــوا وتركــوا ك

مثـل الــدليل الـذي وضـعه طائفــة أو الـذي وضــعه  ،عوا أدلــة عارضـوا هبـا األدلــة القرآنيـة واألدلــة النبويـةإهنـم وضـ
والذي من أجله وبسـببه أ و لـت  ،الدليل الذي يسمى بدليل األعراض ؛جهم بن صفوان ومن بعده من املعتزلة

الــذي هــو  ،احملــدث املبتــدع ووقــع الــبالء العــام يف املســلمني بســبب ذلــك الــدليل ،رفــت النصــوصالصــفات وح  
ه أراد أن يثبـــت وجـــود اهلل جـــل وعـــال بإثبـــات وجنايـــة علـــى الشـــرع،  صـــيل هـــذا الـــدليل أنّـــ ،خطـــأ يف نفســـه

األعــراض فيهــا، األعــراض هــي املعــاين  لــولوأن األجســام ال يثبــت حــدوثها إال بإثبــات ح ،حــدوث األجســام
صار معه متعني أن ينفـي كـل  ،هلل جل وعال هبذا الدليل وجود ايعينفلما أثبت الوحدانية  ،اليت تطرأ أو تزول

وإذا أثبـت الصـفات   ،تـزولات ألن الصـفات عنـده أعـراض تطـرأ و الصف إثباتفنفى  ،ما يعارض ذلك الدليل
إذا أثبتهـا فإنـه يعـين يف فهمـه أنـه يثبـت  ،كالرمحة واملغفرة والنزول واالسـتواء والكـالم وغـي ذلـك مـن الصـفات

فكـــان  ،وهـــو مـــا أثبـــت حـــدوث األجســـام إال هبـــذه الطريقـــة الـــيت هـــي طريقـــة األعـــراض ،ولأعراضـــا تطـــرأ وتـــز 
وهـو  ،وبدليلـه هـذا ظهـرت الفـرق املعتزلـة والكالبيـة واملاتريديـة واألشـعرية ومـن حنـى حنـوهم ،مستمسكا بدليلـه

الـذي هـو  ،همن أهل السنة الذين أخذوا هبذا الـدليل وعظمـو  االعتزال أهلملا خوطب  ،دليل باطل من أصله
حــتج علــيهم بــأن هــذا الــدليل مل يــأت يف  ملــا ا   ،يســتدل علــى وجــود اهلل بــدليل حــدوث األعــراض يف األجســام

وأن  ،وأن أدلــة القــرآن هــي املتعينــة يف إثبــات حــدوث املخلوقــات ،كتـاب وال يف ســنة وأنــه منقــوض مــن أصــله
وقلوبنــا مل تفهــم  ،لــك الــدليل ال نفهمــهنقــض ذ اهلل جــل وعــال هــو موجــدها وحــدثها وخالقهــا ورهبــا، قــالوا إنّ 

لكــن جعـــل يف قلــوهبم مـــا  ،مـــع أن هــذا الـــدليل واضــح يف نفســـه ،وحنـــو هــذا ،وعقولنــا مل تـــدرك ذلــك ،ذلــك
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أال وهــو ذلــك الــدليل الباطــل مــن  ،يصــدهم عــن اتبــاع األدلــة القرآنيــة فأحــدثوا ذلــك احلــدث األكــرب يف امللــة
 . أصله الذي بسببه حدثت الفرق املختلفة

حـــتج علـــيهم بـــبطالن إذا ا   ،كـــذلك يف العبـــادات طوائـــف املبتدعـــة مـــن املتنســـكة واملتصـــوفة وحنـــو ذلـــك
وأهنم ال جيوز أن يسلك طريق إال أن يكـون موافقـا للـنص يف العبـادات  ،بدعهم وبطالن طرائقهم يف السلوك

وضـح هلـم أه أشـياخهم أن هـذا وأن ما عليه ما بينـ ،بينوا أهنم ال يفهمون تلك األدلة ،ويف العقائد وحنو ذلك
فـال يعــذر أولئــك  ،هـؤالء أقيمــت علـيهم احلجــة وبينـت هلــم ولكـنهم مــا فقهوهـا فقــه مـن يتبــع السـلف الصــاحل

هم يسمعون كالم اهلل  ،بل أكذهبم اهلل جل وعال مبا كذب به األولني الذين اعتذروا بأهنم مل يفقهوا ،جلهلبا
، وصــنفت يف ذلــك مصــنفات وبينــت هلــم تلــك األمــور ،بياهنــايف وكــالم أهــل العلــم  ،ويســمعون ســنة النــيب 

عـين حيتجـون بـأهنم مـا يفهمـون هـذا الفهـم ي، وطـرقهم الصـوفية احملدثـة، ومع ذلك بقوا على طـرائقهم املبتدعـة
هــؤالء ال يعــذرون ألهنــم  ،، طريقــة الســلف أرجــح مــن طــرائقهمكــون حجــة الســلف أرجــح مــن حججهــمفهــم  

 .وعال األولني مكذبون مبا كذب اهلل جل
مـــن احلجـــج الـــيت  وهكــذا كـــل مـــن أقيمـــت عليـــه احلجــة مـــن كتـــاب اهلل جـــل وعـــال ومــن ســـنة رســـوله 

م هــا ال خيتلــف فيهــا اثنــان، أو مــن احلجــج الــيت ميكــن أن تفهــم أكثــر مــن منحــى لكــن أهــل العلــم بينــوا  ،فـ ه 
فمـن خـالف بعـد  ،مت عليه احلجةقيأمن بني له ذلك فقد  ،بالدالئل رادها واستدلوا عليهمعناها وأوضحوا م

 .بذلك وولو احتج بعدم الفقه والفهم فهو مكذ  
( وبــني أن ســبب ذلــك هــو الطبــع علــى فأكذذهلول ل قــال الشــيخ رمحــه اهلل إن اهلل جــل وعــال أكــذهبم )

الطبـع بســبب الكفـر وهـذه الســببية مطـردة يف كـل مــن خـالف الكتـاب والســنة وهنـج سـلف هــذه  أنّ و  ،قلـوهبم
كـــل مـــن خـــالف هـــذا فإنـــه يعاقـــب علـــى   ،ويف الســـلوك ويف الفقـــه االعتقـــادات العلـــوم واألعمـــال يف األمـــة يف

ذذْسع ل﴿قــال جــل وعــال  ،صـنيعه بأنــه ال يفهــم احلجــج ذذلنُ ل  ت زتْاذذختِط ُع نت هللت مــع أهنــم مسعــوا   ،[171]الكهــف:﴾وتكت
 ،( ذلك هـو السـماع النـافعهللتْسع ل نت  ت زتْاختِط عُ )يعين أهل الشرك لكنهم  ،ومسعوا كالم رسوله  ،كالم اهلل

ألهنــم جعلــت علــى قلــوهبم األكنــة عقابــا هلــم علــى أعراضــهم عــن مبعــىن القــدرة  االســتطاعة ،ال يقــدرون عليــه
وهـذه هـي أعظـم العقوبـات،  ،فكل من أعرض عن االتباع خيشى عليه أن يعاقب بعـدم فهـم احلجـج ،االتباع

  .ل وعال وال كالم رسوله أن يعاقب املرء بأن ال يفهم كالم اهلل ج
يقولـــون إن هـــذا غـــي  ،الـــنهج الصـــحيحو ينـــت هلـــم األدلـــة ب  إذا وإذا تأملـــت اليـــوم أكثـــر املخـــالفني فـــإهنم 

ومل  ،من أهنم مل يفقهـوا ؛وهذا من جنس ما كان عليه أهل اجلاهلية ،لزم النا  به وحنو ذلكهذا ال ي   ،واضح
والشـك أن مـن ورث الكتـاب وورث السـنة فـإن  ،عظم من حجتهمومل يتبني هلم أن حجة املرسلني أ ،يفهموا

كمــا قــال شــيخ   ،مــن العقــل الشــيء الكثــي ، ولــو كــان عنــده مــن العلــم وعنــدهحجتــه أعظــم مــن حجــة غــيه
ــرِم   .اإلسـالم يف املتكلمـني: أوتــوا ذكـاء ومل يؤتــوا ذكـاء أو أتــوا علومـا ومل يؤتــوا فهومـا يعــين الفهـم النــافع فإنـه ح 
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وقـال أنـه مل يفهـم احلجـج الـيت عليهـا سـلف هـذه األمـة فـإن  ،فكل مـن جـادل بالباطـل ،هم النافعكثيون الف
فلــيكن أول مــا يكــون مــن أمــره يف عالجــه أن ينســلخ مــن كــل طريقــة لــيس فيهــا اتبــاع  ،ذلــك بســبب إعراضــه

وهلـذا تـرى  ،لـةووفـق للفقـه فقـه األد، ووفق للسماع النـافع ،من نفسه و ف ق للفهم ىمث بعد ذلك سي  ،السلف
 ،وانشـــرحت صـــدورهم التبـــاع النـــيب  ،عنـــد أئمـــة اإلســـالم الـــذين انشـــرحت صـــدروهم للعقيـــدة الصـــحيحة

فمــــن اتبــــع النصــــوص نطــــق  ،عنــــدهم مــــن فـــيهم النصــــوص مــــا لــــيس عنــــد غـــيهم ،وبينــــواوجاهـــدوا يف ذلــــك 
وهـذا ظـاهر بـني،  .مـةمـن أّمـر السـنة علـى نفسـه قـوال وفعـال نطـق باحلك :مثل ما قال بعض األئمة ،باحلكمة

ولـيس أولئـك إال أئمـة أهـل العلـم الـذين  ،فإن املؤمنني يف كـل زمـان مل يزالـوا حيتـاجون إىل مـن ينطـق باحلكمـة
  .تبعوا السلف الصاحل وتفقهوا يف الكتاب والسنة

فهـم يعـين الفهـم عـذر باحتجاجـه بعـدم الفاليوم كل من أقيمت عليـه احلجـة وبينـت لـه فإنـه ال جيـوز أن ي  
اختلفــت فيهــا أنظــار أهــل العلــم وكــان يف النصــوص مــا يعــذر معــه إال يف بعــض املســائل املشــتبهة الــيت  ،النــافع
فهـذا ال  ،فهم من طائفة شيء وتفهم منهـا الطائفـة األخـرى شـيئا آخـرت ،من أهنم يفهمون منها كذا ،أولئك

كان ناتج عـن معارضـة للنصـوص   ألنه ناتج يف أصله عن اتباع أما إذا ؛بأ  به يعين خالف يعذر به صاحبه
 باألفهام اليت مل يتبع فيها أصحاهبا كالم أهل العلم فأصحابه غي معذورين.

زسذذل آىذذلهل مذذه ل  لكخذذ   -يعــين أهــل اجلاهليــات- لزخ لوذذولاملســألة السادســة عشــرة قــال الشــيخ )
ذأتنذاُوْل نذتبتهت فت ِزق  ِمْه لماِهزهت ُأوُى ل لمْ ﴿لمام  كسل ذك  ل  ذمك فل ق م   ِكختلوت ِكختلوت لمةاِ  وتاتل ت ظُُو اِِهْل كت

ذذ تلِط ُه زتةتذذ  ُمْةذذِك هلُلذذةتْ ستلنت 808 ت زذتْعةتُسذذ نت) ةُذذ  لمبا ُعذذ ل متذذل ىذتخذْ ( وهــذا بيــان لفعــل [172-171]البقــرة:﴾(وتلىذابذت
إىل غـي ذلـك مـن كتـب ن اليهود تركوا ما جاء به أنبياؤهم وما ساستهم به األنبياء من العلم النافع أو  ،اليهود
  .السحر

ُة  لمبا تلِط ُه زتةت  ُمْةِك هلُلةتْ ستلنت ويف قوله تعاىل هنا )  :(لىذابذتُع ل متل ىذتخذْ
ُة  لمبا تلِط ُه زتةتذ  ُمْةذِك هلُلذةتْ ستلنت قال بعض أهل العلم إن معىن ) ( يعـين يف ملـك سـليمان لىذابذتُع ل متل ىذتخذْ

  .( مبعىن )يف(زتةت فـ)
ةُذذ معــىن ) وقــال آخــرون إن ةُذذ فتكــون ) ،مــا تكــذب( متذذل ىذتخذْ وهــو املناســب  ،( مضــمنة معــىن الكــذبىذتخذْ

 معــروف يف كلغــة العــرب مطــرد  نيوالتضــم ،؛ كــذب علــى فــالنألن كــذب ي عــدى بـــ)على( ؛بـــ)على(للتعديــة 
  .كثيا

ُة  لمبا تلِط هُ و  ) ُة (، )لىذابذتُع ل متل ىذتخذْ وامللـك يف هـذه اآليـة  ( هنا كما ذكرت  لك مضـمنة معـىن الكـذبىذتخذْ
  .فيكون معىن اآلية: واتبعوا ما تكذب الشياطني على عهد سليمان ،معناه العهد

ويف تفسي هذه اآلية ستة أوجه، كيف كان ذلك االتباع وكيف كان دخول السحر من جهـة الشـياطني 
  .ورتبها ترتيبا حسنا زلد لمسا  على عهد سليمان، ستة أقوال ذكرها ابن اجلوزي يف 
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 :ما جيمع تلـك األقـوال ويناسـب هـذه املسـألة وهـو أن حاصـل تلـك األقـوال ،الذي يهمنا منها ما جيمع
 ،خمفـاة عـن النـا  ،أن سليمان عليه السالم جعل كتبـا مـن كتبـه أو كتبـا مـن كتـب الشـياطني  ـت كرسـي لـه

فهـو نـيب مـن األنبيـاء  ،وكان عهد سليمان لدى النا  يطلعون عليه ويعملون بـه ،مدفونة ال يعلم بذلك أحد
مــا كتبتـــه الشـــياطني مــن الســـحر واألقـــوال الـــيت يــه الســـالم منـــع النــا  مـــن النظـــر فيســـليمان عل ،عليــه الســـالم

فلمــا تــويف ســليمان عليــه  ،ده وكتابــه  ــت كرســيههــوأيضــا دفــن ع ،أخــذوها مــن الكهنــة كمــا يف أحــد األقــوال
الـذي و - توب وجمعول  ت كرسـيه، فحفـروا فوجـودهالكهان  بأن عهد سليمان مكعلمت الشياطني السالم أ  

دخلهـا كثـي  هأذكره اآلن هو القـدر الـذي  تمـع عليـه الروايـات وأمـا مـا ختتلـف فيـه فلـيس هـذا حمـل بيانـه ألنـ
لكـن الـذي يناسـب ظـاهر املعـىن  ،والروايات كلها عن الصحابة ليس يف ذلك شيء مرفـوع ،اإلسرائيلياتمن 
 الشـــياطني للكهــــان أن عهـــد ســــليمان  ـــت كرســــيه فحفــــروا بــــنّي  -لــــك اآلن هـــو مــــا أصـــفه -معـــىن اآليــــة–

  .فوجدوه
أمـا علــى القـول بــأن عهـده الــذي كـان ع ِهــد  بـه للنــا  فـإهنم يقولــون إن الشـياطني كــذبت علـى ســليمان 

وزادوا فيـــه كيـــف يســـحر املســـحور أو كيـــف  ،زادوا فيـــه أقـــواال وزادوا فيـــه إباحـــة الســـحر اســـتخرجوهبـــأهنم ملـــا 
الـذي دفنـه سـليمان هـو كتـب الكهنـة ومـا كتبـه  ومـن قـال إنّ  ،سحر النا  وحنو ذلك من األقوال الشيطانيةي

مـع  ،وزعمـوا للنـا  أهنـا عهـد سـليمان ،تلـك الكتـب مـن الكهنـة استخرجوافيكون أولئك الشياطني  ،الكهنة
لكـن ملـا أظهـرت الشـياطني  ،فوظـا يف النـا  يعرفونـه ويعملـون بـهحمكـان  م،أن عهد سليمان كان معروفـا فـيه

وهــذا مــا  ،ســليمان ســاحر تلــك الكتــب وقــالوا إهنــا مــن عهــد ســليمان أو إهنــا عهــد ســليمان قــال اليهــود إنّ 
ةُذ  لمباذ تلِط ُه زتةتذ  ُمْةذِك هلُلذةتْ ستلنت وتمتذل كتستذ ت هلُلذةتْ ستلُن وتمتِكذها ﴿أخرب اهلل جل وعال به يف قوله  وتلىذابذتُع ل متذل ىذتخذْ

ذذ تلِط هت  ذذْم ت   لمبا ّت لماِّ وإمنــا عهــد  ،مــا كفــر ســليمان عليــه الســالم بالســحر[ 172]البقــرة:﴾كتستذذُ ول زُذعتةُِّسذذ نت لمناذذل
وأنفـذ فـيهم مــا  ،وبـني هلـم مــا ينجـيهموأقـام احلجــة علـيهم  ،مهــم مـا يـنفعهموعلّ  ،للنـا  العهـد الـذي يـنفعهم

ّت ) كـذلك( وحاشاه أن  يكون  وتمتل كتست ت هلُلةتْ ستلنُ أوحى اهلل جل وعال ) وتمتِكها لمبا تلِط هت كتستُ ول زُذعتةُِّس نت لمنال
زاعمـني أن هـذا  ،ا أخـذوه مـن الكتـب زاعمـني أن هـذا مـن ديـن سـليمان( يعين بعد مـوت سـليمان مبـلماِّْم ت 

  .عهد سليمان هو
هلل عتاضــوا عمــا آتــاهم مــن ااوهــذا هــو أصــل هــذه املســألة مــن أن أولئــك الــذين كــانوا مــن أتبــاع ســليمان 

 ،وممـا أنزلـه اهلل جـل وعـال علـيهم وبيـنهم هلـم علـى لسـان سـليمان عليـه السـالم ،جل وعال مـن عهـد سـليمان
اعتاضــوا عنــه بكتــب الســحر الــيت جعلتهــا ذلــك القــدر الــذي ال شــك فيــه و ال التبــا   ،ذلــك القــدر املتــيقن

مبــا هــو مــن جــنس الســحر أو أهــل اجلاهليــات نبــذوا الرســاالت وأخــذوا  وهــذا األمــر أصــل يف أنّ  ،الشــياطني
 .أخذوا بالسحر أصال كما يف هذه املسألة



 68 آ  لمب خ  مح له زبد لمعيزيمةب خ لمع مل لمب خ صل

اعتاضوا واستبدلوا  ألهنم ن جاء بعدهم إمنا خالف الرسلممهذه املسألة أصل يف كل من خالف الرسل ف
وإمــا  ،اســتبدلوه بشــيء آخــر مــن الكتــب إمــا كتــب ســحر ،ومــا أمــرهم باتباعــه ،مــا أنــزل اهلل جــل وعــال علــيهم

 .وإما بكتب مفرتاة على اهلل جل وعال وحنو ذلك ،بكتب حمرفة
وأدخلـوا  ،بـأن جعلـوا يف التـوراة مـا لـيس منهـا ؛اليهود طائفـة مـنهم مـن علمـائهم افـرتوا علـى اهلل الكـذب

مـع أن التـوراة األصـلية كانـت يف أول األمـر  ،وأحلـوا هلـم احلـرام ،ا على النا  احلاللو محرّ  ،فيها ما ليس منها
  .ولكنهم تركوها و أخذوا بتلك األقوال وبتلك اآلراء موجودة عند النا 

 ،وهكــذا يف أهــل اجلاهليــة العــرب كــان ذلــك عنــدهم نبــذوا املتــيقن لــديهم مــن ديــن إبــراهيم عليــه الســالم
 .وأخذوا مبا أحدثه طائفة من أهل مكة أو طائفة من العرب

 .جل وعال إىل غيه فكانت هذه املسألة واضحة يف أن أهل اجلاهلية يرتكون ما أنزل اهلل
صــورها، ويف أظهــر مظاهرهــا  أوسـعأيضــا هـي يف هــذه األمــة يف وهـذه الشــعبة مــن شـعب أهــل اجلاهليــة  

ذلــك أن كتــاب اهلل جــل وعــال  ،اليهــود وأعظــم ممــا كــان عنــد غــيهم نــدمظاهرهــا، أعظــم ممــا كــان عأوضــح و 
ذلفِ ﴿حمفـوظ  ِإناذل متذُ  متمت حمفوظـة أيضـا مبـا بينــه  ؛ سـنة النـيب ، والســنة[9]احلجـر:﴾ ُ نت ِإناذل نتْمذُه نذتياْمنتذل لمذذهِّْك ت وت

ديـــن بـــاق إىل قيـــام  ،غيـــي وال التبـــديلتللفالـــدين حمفـــوظ لـــيس بعرضـــة  ،أهـــل العلـــم مـــن صـــحيحها وســـقيمها
وأن ال يرغبــوا  ،وهــذا يوجــب علــى النــا  أن ال حييــدوا عنهــا ،باقيــة كتــاب اهلل بــاق وســنة النــيب   ،الســاعة

  .ركت تلك األصول، ما الذي حصل يف هذه األمة؟ ت  الكتاب وسنة النيب  اهلدى يف غي
  .واستبدل طائفة من هذه األمة كتب السنة كتب الفلسفة وكتب الكالم ،رك الكتاب وتركت السنةت  

طائفة أخرى استبدلت بكتب السنة كتب الرأي من كتب بعض الفقهاء املتقدمني الـذين ال يـذكرون يف  
  .ها من احلجج واألدلة وكلها مبنية على قيا  ورأيأرأيت إن كان كذا فكيف يكون، خبلو   ؛أيكتبهم إال الر 

ترك طائفة من هذه األمة سي السلف يف العبادات وأخذوا بكتب القوم الذين صنفوا يف ذلك مـن أهـل 
مــن اهلل جــل الطــرق وحنــو ذلــك مــع أن الكتــاب حمفــوظ والســنة حمفوظــة لكــنهم اعتاضــوا واســتبدلوا مــا آتــاهم 

بــل إن طائفــة مــن هــذه األمــة أخــذت  ،تبــاعهم الســحراوعــال بغــيه مــن جــنس تــرك أولئــك لعهــد ســليمان و 
 .بالسحر وكتب السحر وتركت األصل املنزل على هذه األمة

الفالســـفة دخلـــوا يف هـــذه األمـــة فطائفـــة مـــن عقـــالء هـــذه األمـــة كمـــا يقولـــون وكمـــا يســـموهنم العقـــالء 
وأن  ،مية ختيلية إمنـا تنفـع للعـوامياب والسنة وزعموا أن نصوص الكتاب والسنة هذه توهتركوا الكت ،واألذكياء

إمنـا هـو وهـم وخيـال هـؤالء يسـمون أهـل  الكتـاببل ومـا أنزلـه اهلل جـل وعـال يف  ،ما ذكره يف السنة النيب 
هــي ظــواهر  اهر مــن النصــوص ليســت مــرادة وإمنــاو يعــين قــالوا إن هــذه النصــوص وتلــك الظــ ؛الــوهم والتخييــل

إال هــذا ال يصــلح النــا  ألجــل  -علــى حــد قــوهلم-ألنــه ال يصــلح اجلمهــور  ؛ومهيــة خياليــة إلصــالح النــا 
ال يصـلحهم إال هـذه الطريقـة واحلكمـاء يصـلحون النـا  مبـا  ،بالدة عـامتهم وعـدم فهمهـم كمـا يقـول أولئـك
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ـــوهم ل يقولـــون فـــأتى الكتـــاب والســـنة بـــالطرائق الـــيت تصـــلح ،يناســـبهم مـــن الطرائـــق لجمهـــور ومـــا فيهـــا مـــن ال
طريقـــة طلـــب  ؛وأمـــا طرائـــق أهـــل العقـــول واحلجـــى وأهـــل الفهـــم والنظـــر فإمنـــا هـــي طريقـــة الفلســـفة ،والتخييـــل

ومـن  ،دمت الفالسـفة علـى صـفوة هـذه األمـةوبـه قـ  ،لكونيـات وحنـو ذلـك ممـا يبحثونـهبااحلكمة باالسـتدالل 
  .م وأحكم، كما قاله ض ال هلمن علم السلف أسلم ولكن علم اخللف أعلإقيل أجله 
يعـين علمـاء سـلف  ؛ذلك اعتاض طائفة من هذه األمة عما جاء يف الكتاب والسنة وما بّينـه علماؤنـاك

فكـل  ،أخـص مـن الفالسـفة واملتكلمـون اعتاضـوا عنهمـا بكتـب أحـدثها املتكلمـون ،هذه األمة مـن معانيهمـا
ق اليونــان وأخــذوا بالقواعــد الــيت يســموهنا قوطــع وأخــذوا مبنطــ ،فيلســوف مــتكلم ولــيس كــل مــتكلم فيلســوف

وجعلوا كتبهم يف العقائد مقدمة على العقائد اليت جاءت يف الكتاب والسنة بـل  ،عقلية وأدخلوها هبذه األمة
ألننـا ال نعـرف املعـىن مثـل  ،من زعم أن نصوص الكتاب والسنة  ـي وال هتـدي -من أهل الكالم-إنه منهم 

ينمـا ذكـر مسـألة ح -ساحمه اهلل وهو من املنتسبني لشرح كتب السنة–منحى أولئك ما قال بعض من ينحى 
يرد يف لغة العـرب علـى ةسـة عشـرة معـىن مث سـاقها وكـل ذلـك  االستواء :يشرح جامع الرتمذي قال االستواء
أعلــم أي  فلمــا ســاقها قــال فــاهلل ،عــىن واحــد وهــو العلــو، مث ســاقهاال يــرد يف اللغــة إال مب االســتواءألن  ؛غلــط

 ،اذ بــاهلليــوهــؤالء يزعمــون أن نصــوص الكتــاب والســنة أهنــا تــوهم النــا  االعتقــاد بالتجســيم والع ،ذلــك املــراد
إىل كتــب وضــعوها كتــب عقائديــة  ،شــرحها وبيــان مــا فيهــا مــن العقائــد شــرح الكتــاب والســنة نفاعتاضــوا عــ

 (24)..وضعوها يعتمدون عليها ويدرسوهنا.
 مبناها على النص. مبناها على الرأي وليس   

 ،كذلك أهل السـلوك أهـل السـلوك اعتاضـوا عـن الزهـد املشـروع الـذي كـان عليـه صـحابة رسـول اهلل 
اعتاضـوا  ،أزهـد الزاهـدين وإمـام العـارفني وقـدوة العبـاد الـذي هـو عليـه والسـالم بل ما كان من هدي النيب 
ومـن أوائـل مـن صـنف  ،ا كتبـا يف ذلـكفصـنفو  ،وضعها القـوم يف زهـدهم وعبـادهتمعن ذلك إىل كتب خاصة 

 ةفصـنفوا يف مقابلـ ،ذلك شـائعا فانتبـه إىل ذلـك أئمـة السـنةوكان  ،احملاسيب وطائفة من طبقته يف هذا احلارث
صنفوا كتب الزهد أئمة احلـديث صـنفوا كتـب الزهـد، يف مقابلـة أخـذ  ،ذلك ما يهدي النا  يف باب السلوك

بـــن املبـــارك كتـــاب افصـــنف اإلمـــام عبـــد اهلل  ،علـــى هـــدي الســـلف املتصـــوفة بكتـــب يضـــعوهنا ليســـت معتمـــدة
وصــنف اإلمــام أمحــد الزهــد وهكــذا طوائــف صــنفوا الزهــد يف مقابلــة تــرك أولئــك زهــد الســلف إىل زهــد  ،الزهــد

زاد األمــر حــ  وضــع  ،وهلــذا حــذر الســلف مــن تلــك الكتــب وتلــك التصــانيف ،مبتــدع وتصــنيف الكتــب فيــه
 ،فاعتاضــوا عــن أصــل الكتــاب والســنة إىل تلــك األصــول املبتدعــة والعيــاذ بــاهلل ،ةمــللســلوك أصــوال يف هــذه األ

رض بـه اعلت تلك األصول يف آخر األمر طريقة من طرائق القوم هلا اصطالحاهتا وهلا مدلوالهتا مما يعح  ج  

                                                 
 .انتهى الوجه األول من الشريط الرابع(24)
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مــن مقــام بــل زاد األمــر حــ  وصــل هبــم احلــال أن جعلــوا مقــام الســائرين مــن األوليــاء أعظــم  ،الكتــاب والســنة
 كما قال قائلهم وهو ابن عريب يف فصوصه قال :األنبياء  

 الرسول ودون الويل ق  ي  و  مقام النبوة يف برزخ     فـ  
فجعل الوالية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة ذلك أن الوالية عنـدهم كسـبية تكتسـب ممـا أخـذ مـن 

هــي فضــل ومــا كــان بالكســب تكشــف لــه  فإمنــاوة بــنكيــف تكتســب وأمــا ال  املعــارف والكتــب الــيت هتــدي تبــني
كمـــا   ،ال تكشـــف لـــه احلجـــب وهلـــذا فضـــلوا خـــامت األوليـــاء علـــى خـــامت األنبيـــاء باالختيـــارومـــا كـــان  ،احلجـــب
فكــانوا حقيقــني مبــا وصــف اهلل جــل وعــال اليهــود  ،ســبب ذلــك تــرك مــا أنــزل اهلل جــل وعــال إىل غــيه ،يقولــون
ذأتنذاُوْل  ت زذتْعةتُسذ نت)نذتبتهت فت ِزق  ِمْه لماِهز﴿بقوله (وتلىذابذتُعذ ل متذل 808هت ُأوُى ل لْمِكختذلوت ِكختذلوت لمةاذِ  وتاتل ت ظُُوذ اِِهْل كت

ُة  لمباذ تلِط ُه زتةتذ  ُمْةذِك هلُلذةتْ ستلنت  يف  ،وهكـذا يف جوانـب السـحر كـذلك يف الكهانـة ،[172-171]البقـرة:﴾ىذتخذْ
وهلـــذا كـــان أهـــل العلـــم  ،موجـــودة يف األمـــة ،فيهـــا كتـــبكلهـــا   ،وحنـــو ذلـــك مـــن األنـــواع ،يف الصـــرف ،اجلبـــت
الفقهــاء علــى أن كتــب البــدع الــيت تشــتمل علــى  بــل نــصّ  ،ون بــأن  ــرق و نــع الكتــب الــيت فيهــا البــدعفيوصــ

ل وأهــل البــدع املشــتملة علــى مناقضــة الشــرع الن مــن حرقهــا مــن كتــب أهــل الضــالضــالل أهنــا  ــرق وال يضــمّ 
ممـــا حفـــظ بـــه علماؤنـــا  ،والفلســـفة والكـــالم وحنـــو ذلـــك الســـحر والشـــعوذة ، مثـــل كتـــبومناقضـــة كتـــب الســـنة

ِإناذذل ِإمتْ ذذِ  اتلِجُعذذ نت ﴿لنــا و واليــوم مــع شــديد األســف وق ،األوائــل هــذه الــبالد مــن شــرها   ،[156]البقــرة:﴾ِإناذذل مِةاذذِ  وت
مـا تـرى الكتـب  سـابقا مـا تـرى الكتـب حـ  يف التفسـي،كثرت الكتب املخلفـة ملـنهج السـلف يف هـذه البالد

تــرى كتــب الصــوفية  تــرى كتــب الســحر مــا مــا ،تــرى مثــل تفســي الــرازي وأمثالــه املخالفــة لكتــب الســلف مــا
ولكـن اليـوم كثــر ذلـك يف النـا  ألجـل أن مـن النــا  منـا مـن اعتـاض عــن  ،تـرى كتـب أهــل البـدع مـا ،الغـالة

وسـبب مـن أسـباب ، جلاهليـةوهذا ال شك أنه خصـلة مـن خصـال أهـل ا ،تلك الكتب إىل غيها من الكتب
كأن النـيب   ويكون عندنا سنة النيب  ،أن يكون عندنا كتاب اهلل جل وعال نقي كأمنا أنزل الساعة ،الضالل
 ال شــك مــن جــنس  ،و األفكــارا حيــدثنا هبــا ونــرتك ذلــك إىل غــيه مــن اهلــذيان وإىل غــيه مــن األفهــام ننــبي

 .ق املقام يف استقصائهاييضاألمة من وهكذا يف أصناف كثية  ،فعل أهل اجلاهلية
 األسئلة.بعض  لىع احلد جنيبنقف عند هذا 

فيها كما ترى هي عزيزة املعاين وهي مهمة جـدا  رسول اهلل خالفهم مث إن هذه املسائل اجلاهلية اليت 
بيــان  وأن يكـون يف ،أن يكــون يف حلقـاهتمإىل اهلل جـل وعـال بـل إنــه علـى الشـباب والــدعاة  ،يف حياتنـا اليـوم

 ،ألنـه إذا بينـت للنـا  أن هـذه خصـلة مـن خصـال اليهـود ؛يسـتدلون فيـه بكثـي مـن هـذه املسـائل دعوهتم مـا
 يكــون ،األمـةمث بينـت أن هـذه دخلـت يف  ،بـدالئلها وبكـالم أهـل العلـم عليهـا ،خصـلة مـن خصـال اجلاهليـة
الطــرق الســلفية احملمــودة يف  وهــذه هــي الطريقــة أو هــذه مــن ،أنفــع طرقهــا ومــن ،هــذا مــن أنفــع أبــواب الــدعوة

 اببيـان هـذه املسـائل ألن اجلميـع راغـب يف أن يكـون جمانبـ اعتـىن رمحـه اهلل وهلـذا الشـيخ ،دعوة النـا  ؛الدعوة
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.. إىل آخـره  .لسنن أهل اجلاهلية ولطـرائقهم وخلصـاهلم سـواء كـانوا يهـودا أو نصـارى أو مشـركني أو جمـو  أو
 .من امللل و النحل

أهــل اجلاهليــة ببيــان أصــل  كيــف كــان عليــه  مث عنــايتكم بشــرحِ  ،املســائل فهمــا واســتنباطافعنــايتكم هبــذه 
مخخبعه هللنه مه كلن »: هذا مصداقا لقول النيب  وأنّ  ،مث صور دخول هذه اخلصلة يف هذه األمة املسألة،

وتبـني احلـق  ،هـذا مـن األمـور الـيت تعـني الداعيـة علـى الوصـول إىل مبتغـاه «قبةكل شب ل لبذب  وذالزذل لذهال 
 للنا .

وأن جيعلنــا مالزمــني ملــا أنزلــه اهلل جــل وعــال  ،أســأل اهلل الكــرمي أن يزيــدين وإيــاكم مــن اهلــدى واالهتــداء
 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد. ،علينا منابذين لكل ما خيالف ذلك األصل العظيم

 ]األسئلة[
 ذر منهم ومن آرائهم؟بالنسبة ألهل البدع غي املكفرة هل يشهر هبم وحييقول: / 8

هم مكفـرة أو كانـت بـدعتهم ليسـت تكانـت بـدع  أهل البدع سواء   اجلواب: أن هدي السلف الصاحل أنّ 
ألنــه مــا مــن مبتــدع إال  ،ألجــل أن ال يتعــدى ضــررهم إىل النــا  ؛ للنــا  مــن حــاهلممبكفــرة أهنــم يلــزم أن يبــني  

مـى الـدين مـن هـؤالءو  ،إن مل يـدع إليهـا قـوال دعـا إليهـا فعـال ،وسيمار  بدعتـه ألن محايـة  ؛هـذا يتعـني أن حي 
فال بد أن تبقى يف  ،الدين وحراسة امللة أصل من أصول اإلسالم وواجب من واجباته العظام على هذه األمة

ســـواء أكانـــت بـــدع مكفـــرة أو كانـــت بـــدعهم غـــي  ،املبتـــدعنيهـــذه األمـــة طائفـــة  ـــر  هـــذا الـــدين مـــن بـــدع 
مقـــامهم يف  ،يف العلـــمومهمـــا كـــان مقـــامهم  ،ى مـــن محايـــة ورعايـــة األشـــخاصألن محايـــة الـــدين أغلـــ ؛مكفـــرة

؛ أنكــر اإلمــام أمحــد وقــتهم علــى مــن كــان معروفــا بالصــالحفالســلف مــازالوا ينكــرون يف  ،الســلوك وحنــو ذلــك
مـع مـا حصـل  ،بل أنكر األئمـة الواقفـة يف خلـق القـرآن ،أنكر اإلمام أمحد على طائفة ،على احلارث احملاسيب

 تلك األزمنة من احملنة العظيمة.يف 
وهــو أن يثبــت وصــف  ،لكــن هــذا متوقــف علــى شــيء ،ي الســلف اإلنكــار علــى أهــل البــدعدفــإذن هــ

بوصـف أهـل العلـم الراسـخني العـارفني  ،فإذا ثبـت وصـف البدعـة علـى مـن ينكـر عليـه ،البدعة ملن ينكر عليه
ل اجتهـــادات فـــالن مـــن حمـــدع واالبتـــداع ال يكـــون مســـألة البـــ ،فإنـــه ينكـــر علـــيهم ،ذلكلـــبوصـــفهم  ،بالبـــدع

الشباب يرى أن هـذه بدعـة واآلخـر ال يـرى، إن اختلفنـا يف هـذه املسـألة مـن جـنس املسـائل األخـرى الرجـوع 
ومــنهم مــن يبــدع مــن  ،لــيس مبكفــر مبــاهــل هــذه بدعــة أو ال؟ فــإن مــن النــا  مــن يكفــر  ،فيهــا إىل أهــل العلــم

يعـين أوال يثبـت  ،أثبـت العـر  مث أنقـش :مثـل يقـول القائـلأوال يجب أن يثبت العر  ف ،وهكذا ،ليس مببدع
  .بدعلك ينكر على أصحاهبا إنكار أهل مث بعد ذ ،أهنا بدعة بإثبات أهل العلم

وهذه املقولـة خطـأ وخمالفـة ملـنهج  ،هناك مقولة انتشرت أال وهي أنه ال ينكر إال على أهل البدع املكفرة
 سلف هذه األمة من أصله.
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وجـه الداللـة وال يكفـي يعين هذا أنه البد من ذكـر األدلـة و إذا كان البد من فهم احلجة هل  يقول: /5
 أن يقال إن هذا شرك أو بدعة أو ح  معصية أم ال؟

احلكم ليس إقامة احلجة ملن ذكر حكم مسألة لواقع فيها ال يعترب هذا إقامة للحجة ح  يبـني  :اجلواب
لــيس إقامــة  ،أهــل العلــم يقولــون إقامــة احلجــة هــي إقامــة احلجــة الرســالية كمــا يعــرب عنهــا  ،لرســاليةلــه احلجــة ا

مث  ،ة مـن كـالم النـيب نتبني لـه األدلـة مـن السـ ،يعين تبيني له آيات من القرآن العظيم ؛احلجة يف رأي أحد
ن هـو  له ذلـك مـني  فإذا بـ   ،ويبني له ذلك من هو عارف بأوجه االستدالل فاهم لذلك ،يبني له وجه داللتها

وإقامـة احلجـة خمتلـف فـبعض املسـائل  ،عارف بأوجه االسـتدالل فأصـر ومل يسـتجب فقـد أقيمـت عليـه احلجـة
 ،لى مسـائلها وذلـك لكوهنـا غامضـةبل البد أن   ،ال يكفي يف إقامة احلجة فيها فعل الواحد من أهل العلم

 .فإقامة احلجة تبع ألصل املسألة
احلجة فيها أسهل وأيسر مثل كون االسـتغاثة بغـر اهلل جـل وعـال  فإذا كانت املسألة واضحة كانت إقامة

  .األدلة عليها ما  تاج مزيد بيان ومتابعة يف ذلك ،من األصوات شرك هذه ظاهرة واضحة
هـذه  ؟شـرك أم ال وهي طلب الشـفاعة مـن النـيب  ،ط فيها طائفة من أهل العلملكن هناك مسألة غلِ 

أمـا هـذه و  ،ألن تلـك واضـحة بينـة ؛ن يكون بـأبل  مـن إقامـة احلجـة يف األوىلاملسألة إقامة احلجة فيها جيب أ
وتـــوايل ذلـــك وتصـــنيف املصـــنفات وحنـــو ذلـــك حـــ  تقـــام ملتبســـة فيكـــون إقامتهـــا بإقامـــة الـــدالئل وإيضـــاحها 

الشــك أنــه مــن قــال هبــا وهــم قلــة أن قــوهلم خطــأ وقــول  ،فيهــا نــوع اشــتباه عنــد كثــي مــن النــا  األهنــ ؛وتبــني
ومن جنس طلـب غـي الشـفاعة  بل هي من جنس غيها طلب الشفاعة من النيب  ،ال يلتفت إليه ضعيف

أن يكلـم الطالـب مـن النـيب أن  أن يـدعو؛ بـل إن الشـفاعة معناهـا أن تطلـب مـن النـيب  ،من الدعاء وغـيه
 وهذا طلب ودعاء وهلذا حنتاج إىل مزيد بيان. ،يدعو له

ما كانت املسألة أكثر اشتباها كانت إقامة احلجة فيها البـد أن لفك ،فةفإذن إقامة احلجة له مراتب خمتل
 عليها وذكرها أئمتنا منهم الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل يف فتاويه. وهذه املسألة نصّ  ،يكون أكثر وأبل 

ســـؤال يتعلـــق بالـــدعوة لكـــن ســـؤال يكثـــر، يعـــين بعـــض األســـئلة مـــا أحـــب أن أجيـــب عنهـــا لكنـــه إذا ردد / 3
 هـل وسـائل الـدعوة توقيفيـة أم ال؟لسؤال مرارا يعين كأنه فيه حاجة إىل اجلواب، هذا السـؤال يقـول صـاحبه: ا

، ويكـون من أتى بوسيلة مل يـأِت هبـا النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم هـل يكـون مـن التقـدم بـني يـدي اهلل ورسـوله
 مبتدعا؟

 يهمنا الطرف األول من السؤال. هل وسائل الدعوة توقيفية؟
والصـواب  ،وإذا قيل إن وسائل الدعوة اجتهادية فهـذا غلـط ،ذا قيل إن وسائل الدعوة توقيفية فهذا غلطإ

  :التفصيل
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، وبســط جــواب هــذا الســؤال اجتهــاديأن مــن وســائل الــدعوة مــا هــو تــوقيفي ومــن وســائل الــدعوة مــا هــو 
 :ب مثال لذلك وهو أنّ ضر لكن ي  حيتاج إىل مقام أوسع لبيان أصوله من كالم أهل العلم وقواعدهم، 

مل؟ ألن األصــل  ،افعــةولكنــه وســيلة ن هــذا مل يكــن يف عهــد النــيب  ،التســجيل مــثال وتصــنيف الكتــب
فهــذه  ،، وهــذا مــن جــنس كثــي مــن الوســائل الــيت عمــل هبــا أهــل العلــم ملــا مل يكــن يف الــزمن األولفيهــا اجلــواز

 .اجتهاديةتكون وسائل 
مـا كـان هي بل جيب أن يكون فيها توقيف وتلك الوسائل  ،االجتهادالقسم الثاين وسائل ال جيوز فيها 

للــدعوة، مث يــأ  آت  مــثال يف الشــرع مــا يغــين عنــه، مــا كــان يف الســنة مــا يــدل علــى طريقــة مــن الطــرق، الرتبيــة
وخيــالف تلــك الطريقــة إىل طريقــة أخــرى حمدثــة ويــدعو هبــا، خاصــة إذا كانــت تلــك الطــرق ممــا عمــل بــه بعــض 

من مثل ما يسـمونه يف زمـن اإلمـام أمحـد والشـافعي ))التغبـي((، التغبـي نـوع مـن األشـعار الـيت ي زهـد املبتدعة، 
ورمبـا  ،لقى على النا  على وجه فيه أحلـانهبا النا ؛ يزهد فيها النا  بالدنيا ويرغبون فيها باآلخرة، كانت ت  

 ،طريقــة تغبــيا، أهــل الســنة أنكروهــاعنهــا الغبــار فســّميت تلــك ال صــاحبها طــرق اجللــود القدميــة حــ  يــنفضّ 
ه خمالفــة للســنة وخمالفــة وحنــو ذلــك مــن كالمهــم، بــل أقــاموا علــى أصــحاهبا احلجــة بــأن هــذ ،وقــالوا إهنــا بدعــة

؟ ألن املقصــود مــن تلــك الوســيلة هــي ترقيــق قلــوب النــا  والشــرع؛ القــرآن والســنة إمنــا أتــى لرتقيــق للهــدي مل
فإهنـــا ولـــو   ،غـــي الطريقـــة األوىل ،هـــذه املســـألة وهــي الرتقيـــق والرتغيـــبطريقـــة يف  تفـــإذا أ حـــدث ،قلــوب النـــا 

لكنها وسيلة حمدثة وتلك الوسيلة ليس باهبا االجتهاد، والتغبي مـن جـنس مـا يكـون  ،كانت نافعة يف الدعوة
األول يف هذا الزمان من األناشيد الصوفية وحنو ذلك ممن تأثر هبم من األناشيد وغيها، هذه مشـاهبة للتغبـي 

 الذي هنى عنه أهل العلم.
لكن أصلها أن مسـائل الـدعوة منهـا مـا هـو تـوقيفي  ،املقصود إن تفصيل هذه املسألة حيتاج إىل مزيد بيان

  .ومنها ما هو اجتهادي
ومثــل هــذه املســائل الــيت هــي أصــول ينبغــي أن يســأل طــالب العلــم فيهــا وأهــل الــدعوة يســألون فيهــا أهــل 

وإذا كــان كــذلك فــإذا  ،ني لســلف هــذه األمــة أهنــم ال يقــدمون رأيــا علــى حكــم الشــرعألن ميــزة املتبعــ ؛العلــم
فــإذا أفــ  أهــل العلــم بــاجلواز كانــت  ،هــل يســوغ لنــا أن نأخــذ هبــا أم ال؟ يســأل أهــل العلــم مســألة:اشــتبهت 

ع كـالم أهـل وإذا أف  أهل العلـم بـاملنع كانـت ممنوعـة، فيكـون املـرء قـد خـرج عـن رأيـه يف املسـألة، واتبـ ،جائزة
 .(25)﴾فتلهلْلأتُم ل أتْهات لمهِّْكِ  ِإْن ُكْنُخْل  ت ىذتْعةتُس نت ﴿متبعا يف ذلك قول اهلل سبحانه و ،العلم
ما معىن قوهلم البد مـن إقامـة احلجـة مـن انتفـاء املوانـع وثبـوت هذه عدة أسئلة أختار منها واحد، يقول: / 1

 الشروط؟

                                                 
 .0، األنبياء:41النحل: (25)
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وإمنـا جعلـت  ،أهنا جعلـت تبعـا ملسـألة إقامـة احلجـة -رمبا القصور–ال أعلم  وثبوت الشروط، انتفاء املوانع
يعين هل يكفر؟ الكفر م  يطلق؟ البدعة م  تطلـق؟ الفسـق مـ  يطلـق؟  ؛هذه يف مسائل األحكام واألمساء

وهذه األوصاف عي اليت قال فيها أهـل العلـم ال بـد حـني إطالقهـا علـى املعـني  ،هذه من األمساءذلك، وحنو 
 .أما يف إقامة احلجة فال أذكر أحدا يف ذلك ،ع الشروط وأن تنتفي املوانعأن  تم

 ؟ / ما معىن قوهلم قامت احلجة ببعثة النيب 2
ذذذذذذل  ﴿مجيعــــــا  ، علــــــى العــــــاملنيقامــــــت علــــــى العــــــاملني نعــــــم احلجــــــة ببعثــــــة النــــــيب  ذذذذذذْةنتلكت ِإ ا اتْحست وتمتذذذذذذل أتْاهللت

  زاذس  لذل أحذد »قـد قـال عليـه الصـالة والسـالم  ،للنا  أمجعني ب عث والنيب  [،170]األنبياء:﴾مِْةعتلمتِس هت 
مـن كـالم العالمـة الشـيخ  ومسعـت  «مه هه  ل مل زو د  و  ن ذ لنل نذل   زذسمه لذل إ  أدهةذ  ل  لمنذلا

  زاذذس  لذذل )أنــه قــال:  -منــه مشــافهة مسعــت  -حممــد ناصــر الــدين األلبــاين أنــه قــال يف شــرح هــذا احلــديث 
ذلــك أنــه يعــين يف تفســي  ،«مذذه اآنذذل فذذل لمسنذذل، فقذذد اآنذذل» هــذا كقــول النــيب  (مذذلأحذذد مذذه هذذه  ل 

يعـين  (  زاس  لذل)وقوله يف احلديث  ،ام أنه من رآه على صورته اليت خلقه اهلل جل وعال عليهانحديث امل
نيب جل به ال مساع ليس فيه وصف ملا جاء ،ففإذا كان هناك مساع حمرّ  ،يب على ما بعثين اهلل جل وعال عليه

 .فـال يكفـي ذلـك يف معرفـة احلـق ،علـى غـي صـورته فهو من جـنس رؤيـة النـيب  وعال على ما جاء به النيب
الـدين أن يكـون ألنـه البـد أن يكـون يف إيضـاح احلجـة وإقامتهـا  ؛وهذا مـن الشـيخ كـالم نفـيس فيمـا أحسـب

أن يسـمع شـيئا ال يكفـي  ،ه بـدالئلهاال يكفي أن يسمع ببعض احلجـة وال يفهـم يعـين وال تقـام عليـ ،واضحا
علــى مــا بعــث  بــل ال بــد أن يســمع اليهــود والنصــارى وحنــوهم أن يســمعوا ببعثــة النــيب  ،والتشويشــات عليــه

لكن مـا عـرف دينـه مـا عـرف مـا جـاء  ،مساعا من مسع عن النيب  ،فإذا كان منهم من مسع هذا الكالم ،به
هـذا ال يقـال أنـه  ،القـرآن ومـا أقيمـت عليـه احلجـة مـن وجـه آخـرإذا مـا عـرف  ،به حقا كما يبلغـه أهـل العلـم

أو مسعوا به مساعا  لكن هذا إمنا نعين به طائفة من الذين رمبا ما مسعوا بالنيب  ،ساليةر أقيمت عليه احلجة ال
إذا كـان  ،وي بعث هلم يوم القيامة رسول من أطاعه دخـل اجلنـة ومـن عصـاه دخـل النـار ،حمرفا هذا قد ينجيهم

كــذلك املشــركون يف هــذه األمــة إذا مسعــوا   ،مل يسـمعوا باإلســالم الــذي بعــث اهلل جــل وعــال بــه نبيــه حممــدا 
مـثال مجاعـة أنصـار السـنة يف الـبالد الـيت فيهـا  ،شيئا مثال يف بعض البالد يسمعون شيئا من أخبار أهل السنة

 ،ت هلم الدالئل فهل السماع يكفيعين بينمبيسمعون شيئا من أخبارها لكن ما أقيمت عليهم احلجة  ،شرك
وأئمـة الـدعوة قـالوا إن السـماع بـدعوة حممـد بـن عبـد الوهـاب ال يكفـي  ،هذه مسألة اختلف فيهـا أهـل العلـم

الدعوة ومشت يف الفتوح وبينت للنا  يف ذلك يف مجيع بالد  -يعين يف وقتهم–ألهنا ظهرت  ؛إال يف اجلزيرة
هنـا إذا مل تقـم احلجـة عـل يكفـر  ،سمع بالـدعوة فـال بـد مـن إقامـة احلجـةي   وأما يف غيها فإذا كان مل ،اجلزيرة

وإمنـا  ،الشـرك األكـرب مـن قـام بـه فهـو مشـرك ،من قام بـه الشـرك فهـو مشـرك ،اجلواب نعمعبدة القبور أم ال؟ 
هــم كفــار ولــو مل يســمعوا  ،كمــا أن اليهــود والنصــارى نســميهم كفــار  ،إقامــة احلجــة شــرط يف وجــوب العــداء
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ب عليـه أحكـام وترتـ  ،كذلك أهل األوثان والقبور وحنـو ذلـك مـن قـام بـه الشـرك فهـو مشـرك  ،أصال نيب بال
وإمنـا موقـوف أمـره  ،املشركني يف الدنيا، أما إذا كان مل تقم عليه احلجـة فهـو لـيس مقطوعـا لـه بالنـار إذا مـات

  .ح  تقام عليه احلجة بني يدي اهلل جل وعال
مــن قــام بــه الشــرك األكــرب فهــو  ،وبــني االمتنــاع مــن احلكــم بالشــرك ،قامــة احلجــةفــإذن فــرق بــني شــرطنا إل

أنــه ال يســتغفر لــه وال تؤكــل ذبيحتــه وال يضــحى لــه وحنــو ذلــك مــن  ،مشــرك ترتــب عليــه آثــار ذلــك الدنيويــة
فــإن مل تقــم عليــه  ،وأمــا احلكــم عليــه بــالكفر الظــاهر والبــاطن فهــذا موقــوف حــ  تقــام عليــه احلجــة ،األحكــام
 فأمره إىل اهلل جل وعال.احلجة 

 هذا  قيق كالم أهل العلم يف هذه املسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسوعة مبسألة العذر باجلهل.
 / قول العلماء ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما ليس معلوما من الدين بالضرورة؟6

 ،يرتــد بــه املســلم مــن املســائل الــيت ينكرهــا ،هــذا لــيس تقســيما إلقامــة احلجــة هــذا تقســيم ملــا يكفــر بــه املــؤمن
 ينكـــر معلومـــا مـــن الـــدين أمـــا إذا مل ،م يقولـــون إذا أنكـــر معلومـــا مـــن الـــدين بالضـــرورة فهـــذا يكفـــرلـــفأهـــل الع
هـذا مينـع  ،من املسائل الـيت اختلـف فيهـا أهـل العلـم ،؛ املسائل اليت خيفى دليلها فال بد من التعريفبالضرورة

احلنفيــة رمحهــم اهلل يــرون إباحــة النبيــذ أعــين متقــدميهم يــرون مــثال مثــل  إباحتهــااعتقــد  حــ  ولــو ،مــن التكفــي
اعتقـدوا  مألهنـ ؛مـع ذلـك أهـل العلـم مل يكفـروهم ،مع أن الدالئل مـن السـنة علـى  رميـه ظـاهرة ،إباحة النبيذ

إمنـا أبـاحوا مـا اعتقـدوا و  ،م ما أباحوا احلـرام الـذي يعلمـون أنـه حـرامفه   ،ألهنم كانت هلم شبهة يف هذا ،ذلك
 ،مـن املسـائل املختلـف فيهـا ذلك املسائل اليت  ّد يف كل عصـرك  ،فلم يكفرهم أهل العلم بذلك ،أنه حالل

  .ولو كان هناك قول شاذ أو ضعيف يف املسألة فهذه شبهة تدرأ التكفي
مثـل الربـا  ،تلفـا فيهـاهناك بعض املسائل يكون أصلها معلوم مـن الـدين بالضـرورة وأمـا أفرادهـا فتكـون خم

لكـن بعــض صـور الربـا بعــض  ،فمـن زعـم أن الربـا مبــاح فهـو كـافر بــاهلل جـل وعـال ،أصـله يف القـرآن بـال شــك
فإذا اختلف النا  يعين مـن أهـل العـم يف  ،وآخرون يقولون هذا ليس من الربا ،م يقول هذا من الربالأهل الع

نبّـــه عليــه شـــيخ الســنة  أهــلهـــذا أصــل عنـــد  ،لتكفــيصــورة هــل هـــي مــن الربــا أم ال؟ فهـــذه شــبهة  نـــع مــن ا
 اإلسالم رمحه اهلل يف غي ما موضع.

عتذذذثت ﴿قـــال تعـــاىل  بعـــض األســـئلة مـــا أفهـــم املـــراد منهـــا  امـــا فأتركهـــا، /9 خاذذذ  نذتبذْ لِ هت حت وتمتذذذل ُكناذذذل ُمعتذذذهِّ
ِّ زتةتذذ  لمةاذذِ  ﴿وقــال تعــاىل  [،15]اإلســراء:﴾اتهلُلذذ     ذذل  لذتْعذذدت لم ُّهلُلذذاِ مِذذا ا زتُكذذ نت مِةناذذل  ،[165]النســاء:﴾ُحها

ويسـتنبطون مـن  ،يستدل بذلك بعض اجلماعات بأن احلجة قامت على النا  بإرسال خامت النبيني واملرسلني
 فما رأيكم يف هذا القول؟ ،بدون إقامة حجة عليه هذلك تكفي كل من ارتكب ما يكفر 

يف كـل مسـألة النـا  خـالفوا فيهـا  ببعثـة النـيب هذا أوضحناه مرارا من أنه ال يكفي يف إقامـة احلجـة 
بل مثل ما قلت لكم املسائل تقسم ما يعلم من الدين بالضرورة  ،األصل الذي جاء به عليه الصالة والسالم
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ــ ،ومــا ال يعلــم مــن الــدين بالضــرورة  ،م إىل أشــياء واضــحة جليــة تكــون إقامــة احلجــة فيهــا ســهلةاملســائل تقس 
رون النا  هبذا األمر هؤالء خـارجون عـن السـنة هـؤالء الذين يكف   ،حجة تلوى حجة وأخرى  تاج إىل إقامة

بــل اخلــوارج كمــا هــو معلــوم ال يزالــون خيرجــون إىل قيــام الســاعة حــ  يقاتــل آخــرهم مــع  ،مــن جــنس اخلــوارج
حجــة مبــا هــؤالء هــم الــذين يكفــرون النــا  باملعصــية أو يكفــرون النــا  بــدون إقامــة للف ،الــدجال والعيــاذ بــاهلل

 نه أهل العلم.يبيّ 
 عن إقامة احلجة. إمنا عندهم هوى فيكتفون بأصل بعثة النيب 

يف فهمهـم للحجـة هـل رمحهـم اهلل الـذين خـالفوا أئمـة الـدعوة أيضا يف مسألة إقامة احلجـة يقـول: / 1
 مل يعلموا قول األئمة يف إقامة احلجة؟

بينت هلـم  ،مبناظرات أقيمت ،مبصنفات ،سائل خاصةالذين أقيمت عليهم احلجة ع لموا وبينت هلم بر  ،ال
األدلة، وجه االستدالل، هدي سلف هذه األمة، بينت هلم األدلة من الكتاب والسنة بني هلم اهلدى أوضـح 

فهــذا يكــون عقوبــة هلــم،  ،فــإذا كــان عــرض هلــم شــيء مــن أن مــا عنــدهم مــن احلجــج أظهــر ،هلــم ذلــك  امــا
بل يكفي أن تقام احلجة  ،رت من الشرط أن تفهم احلجة فهم استجابةاحلجة أقيمت عليهم، فليس كما ذك

فإقامــة احلجــة معناهــا إبانــة املســألة  ،كــون أقيمــت عليــه احلجــةيفهــذا لــيس مــانع مــن أن  ،ولــو قــال مل أفهمهــا
 ،بــــدالئلها الواضــــحة اخلاليــــة عــــن معارضــــة واضــــحة ظــــاهرة، أمــــا جــــنس املعارضــــات مــــثال بأحاديــــث ضــــعيفة

بـإقرار بعـض النـا  لـبعض بتلـك الشـركيات وتلـك املنكـرات  ،ملـبأوجه من فعـل أهـل الع ،ةبأحاديث موضوع
 فهذه ليست حبجة ترد هبا األدلة.

 (26) وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد. ،اختم هبذا وأسأل اهلل يل ولكم لتوفيق
 سلمسخهر

ذذذذذذذ ت   وتمتذذذذذذذل﴿كق مذذذذذذذ   ،)لمساذذذذذذذأمل لماذذذذذذذللعل زبذذذذذذذ  ( ناذذذذذذذبل لذذذذذذذلطةول لذذذذذذذلطةول إمذذذذذذذ  ل نب ذذذذذذذل  كتست
 ر.69سآ  زس لن:﴾متل كتلنت ِإلْذ تلِه ُل زذتُو ِدزًّل وت ت نتْ  تلنِ ًّل﴿وق م   ،ر805سلمبق  :﴾هلُلةتْ ستلنُ 

 زنخاب ن إم  إل له ل م  إظولاهل ى ك لىبلز . ل نخالوىنلقضول فل )لمساأمل لمرلمنل زب  ( 
اذب ه إمذ ول كقذدح لم وذ د )لمساأمل لمخلهللعل زب  ( قدحول فل لعض لم لمم ه لسعذا لعذض لمسنخ

 .فل ز ا  وقدح لم و د ولمن لا  فل ممسد 
)لمساأمل لمعب ون( لزخقذلدهل فذل م ذلازق لماذم   وأمرذلمول أنوذل مذه ك لمذلت لم ذلمم ه وناذبخ  

 .إم  ل نب ل  كسل ناب   إم  هللة سلن زة   لما ،
 سلمب حر 

                                                 
 .الرابع انتهى الشريط (26)
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ه وصـــحبه ومـــن اهتـــدى رســـول اهلل وعلـــى آلـــبســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيم احلمـــد هلل والصـــالة والســـالم علـــى 
 :أما بعد ،هبداه

وأهـل اجلاهليـة املـراد هبـم   ،أهـل اجلاهليـة من املسائل اليت خالف فيها الرسـول فاملسألة السابعة عشرة 
فـة أو املنسـوخة أو مـن رّ املشـركني أو مـن أهـل األديـان احمل سواء كـان مـن ،من كان على غي دين اإلسالم كلّ 

 كر مبا قاله الشيخ يف أول الكتاب.يهذا تذ ،املبتدعة أهل األديان
هم فمن ما كان عليه املشركني من اجلاهلية ومن املشركني ومن اليهود والنصـارى أهنـم كـانوا ينسـبون بـاطل  

  .إذا فعلوا فعال نسبوه إىل األنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة نبياء،إىل األو 
ينتسبون إىل إبراهيم عليه السالم ويعتقدون أن كثيا من الـدين الـذي هـم مشركوا العرب كانوا  ؛املشركون

  .ويستدلون بذلك على صحته ،عليه كان عليه إبراهيم عليه السالم
  .وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى
ذذذذذلنت أُماذذذذذل  قتلنِخ ذذذذذ﴿قـــــال اهلل جـــــل وعـــــال يف الصـــــنف األول  ذذذذذل ِإنا ِإلْذذذذذذ تلِه لت كت ِن س  ِمذذذذذهت  وتمتذذذذذْل زتذذذذذكُ ل مِةاذذذذذِ  حت

  .(27)﴾ وتمتل كتلنت ِمْه لْمُسْب ِِك هت  ﴿وقال  ،[127]النحل:﴾لْمُسْب ِِك هت 
 .[60]آل عمران:﴾متل كتلنت ِإلْذ تلِه ُل زذتُو ِدزًّل وت ت نتْ  تلنِ ًّل﴿وقال جل وعال يف إبطال دعوى أولئك 

الـذي مل تـأمر بـه الرسـل مطلقـا أولئك اجلاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضـالل  كان  كذلك
قـال جـل  ،يف نسبتهم ذلك إىل سليمان عليه السالممثل السحر ينسبونه إىل بعض األنبياء كما مّر معنا من 

ّت لماِّذْم ت ﴿وعـال  وهلـذا كـان السـحرة  ،[172]البقـرة:﴾وتمتل كتست ت هلُلةتْ ستلُن وتمتِكها لمبا تلِط هت كتستُ ول زُذعتةُِّسذ نت لمناذل
هنــا كمــا قــال   ،ينســبون ســحرهم ومــا تعلمــوه مــن الســحر إىل ســليمان عليــه الســالم قون لبعثــة النــيب الســاب

وإمنا فعلت الشياطني ما فعلت  ،ألن سليمان عليه السالم مل يأمر بالسحر ومل يرض به ؛(وتمتل كتست ت هلُلةتْ ستلنُ )
قـال تعـاىل  ،ليمان عليـه السـالمسـب لسـدس ت كتب السحر  ت كرسيه ح  ملا مات أ ستخرج ذلك ون   بأن  
ّت لماِّْم ت ) ( يعين مبا أملوه يف الكتب وجعلوه مسـتورا وتمتل كتست ت هلُلةتْ ستلُن وتمتِكها لمبا تلِط هت كتستُ ول زُذعتةُِّس نت لمنال

  .مركوما ودفن  ت كرسي سليمان مث استخرج بعد موته
هـــو إمـــام احلنفـــاء ووالـــد ألنبيـــاء  ه الســالم الـــذيإبـــراهيم عليـــ كــذلك اليهـــود والنصـــارى اجلميـــع يقـــول إنّ 

فــاليهود يقولــون إن إبــراهيم   ،ينســبون إبــراهيم عليــه الســالم إلــيهم ،والرســل علــيهم مجيعــا صــلوات اهلل وســالمه
 ،يعين كان على اعتقاد اليهود املتـأخر الـذي أ حـدث ؛والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا ،كان يهوديا

يقولــون أن إبــراهيم كــان علــى ذلــك االعتقــاد الــذي  ،وأحــدثوا أنواعــا مــن الباطــل ،عتقــاداتفــاليهود أحــدثت ا
 ،وكـذلك املشـركون ،كـذلك النصـارى ينسـبون إبـراهيم اخلليـل إلـيهم  ،وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السالم

                                                 
 .121، النحل:101، األنعام:60،95، آل عمران:115البقرة: (27)
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ِن س ذل ُمْاذِةس ل وتمتذل  متل كتلنت ِإلْذ تلِه ُل زذتُو ِدزًّل وت ت نتْ  ت ﴿فرّد اهلل جل وعال دعوى اجلميع بقوله  ذلنت حت لنِ ًّل وتمتِكْه كت
ذذلنت ِمذذْه لْمُسْبذذ ِِك هت  وأبطــل دعــوى  ،فأبطــل دعــوى املشــركني يف نســبة بــاطلهم إىل إبــراهيم [،60]آل عمــران:﴾كت

  .وأبطل دعوى النصارى يف نسبة باطلهم إىل إبراهيم عليه السالم ،اليهود يف نسبة باطلهم إىل إبراهيم
مـا مـن  ،ا كان عليه أهل اجلاهلية هـذا كثـي يف هـذه األمـة وهو نسبة الباطل إىل األنبياء ملِ وهذا األمر أال

بـدين مل  اإلتيـانألنه من أمجع عليه أنـه ال جيـوز  ؛ة يف هذه األمة إال وأصحاهبا ينسبوهنا للنيب ل  دعوى مضِ 
  :إىل النيب ينتسب يف دينه كأهل الضالالت واألهواء املختلفة يف هذه األمة كل   ،يكن عليه النيب 

والصحابة كفروا مبحمد عليـه الصـالة والسـالم  حنن املنتسبون إىل النيب اخلوارج أول ما خرجت قالت 
  .ألهنم مل يقيموا الدين الذي جاء به

، وأيضـا ليكون ذلك أقوى هلا وهكذا كل حنلة تنسب باطلها إىل النيب  ،علت ذلكوكذلك الرافضة ف
 دهم بعض الشبه يف ما راموه وما ذهبوا إليه من املسائل.كان عنألهنم  

هم ممــا ذكرنــا ســالفا مــرارا يف شــرح هــذه املســائل كــل ينتســب إىل النــيب و حنــو كــذلك املتكلمــون والصــوفية 
.  

 ونسبة الباطل إىل األنبياء يكون على طريقني:
 دوه.: أن ينسب الباطل إىل األنبياء بأهنم فعلوه وأهنم اعتقلمط زق ل وم 

  .دينهم أنه منأن ينسب الباطل إىل األنبياء يعين إىل  :ولمرلن ل
وفعــال  اعتقــادا بعــض هــذه األمــة نســب باطلــه إىل النــيب وهــذا هــو الــذي حصــل يف هــذه األمــة فكــان 

نســـبوا إىل النـــيب عليـــه الصـــالة  االعتقـــادمثـــل مـــا فعـــل طائفـــة مـــن املتكلمـــني أكثـــرهم وأهـــل البـــدع يف مســـائل 
عليـه الصـالة والسـالم كـان علـى مـا  التصـوف يقولـون إن النـيب أهـلوكذلك  ،االعتقادن على هذا والسالم كا

فيقولـون  ،معـروفبإسـناد املعروفـة  [الشـركية]وهذا كان مشهور من بعـض أسـانيدهم يف لـبس اخلرقـة  ،يفعلونه
ن عليـــه أهـــل وهـــذا مـــن جـــنس ذلـــك الباطـــل الـــذي كـــا ،إن أول مـــن ألبســـها هـــو النـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم

وهــذا وال شــك ممــا يــروج ذلــك  ،اجلاهليــة يف أهنــم يبتــدعون دينــا يقولــون إن النــيب عليــه الصــالة والســالم فعلــه
  .هذه اجلهة األوىل ،موسوما بالصالح أو موسوما بالعلم الباطل عند اجلهلة إذا كان نسبه إىل النيب 

وهــذا أكثــر يف هــذه األمــة  ،اســتنباطا مل يكــن فعلــهعليــه الصــالة والســالم والثانيــة أهنــم ينســبوهنا إىل النــيب 
ويكـــون عنـــد بعـــض الســـلف فيهـــا شـــبهة يف بعـــض مســـائل  ،فإنـــه يف املســـائل الـــيت مل يظهـــر الـــنص فيهـــا  امـــا

 ،أمســــاء الكفــــر البدعــــة الفســــوق ومــــا أشــــبه ذلــــك ؛ومســــائل األمســــاء ،الصــــفات واإلميــــان والقــــدر وحنــــو ذلــــك
قـال هـذا  ال يقولـون أن النـيب  ،اسـتنباطا هذه ينسـبوهنا إىل النـيب  ،واألحكام والوعد والوعيد وحنو ذلك

  .لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصالة والسالم وما كان عليه ،نصا أو اعتقد هذا نصا
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األول وطائفـــة ينســـبون إليـــه عليـــه  األمربـــ فطائفـــة مـــن ضـــالل هـــذه األمـــة ينســـبون بـــاطلهم إىل النـــيب 
  .األمر الثاينالصالة والسالم ب

فقــد ال خيــرج يف انتســابه للكتــاب  ،وهلــذا كــل أحــد يف هــذه األمــة ال خيــرج مــن الفــرق االثنــني والســبعني
وســواء يف ذلــك مــا كــان مــن ديــنهم صــوابا أو مــا كــان خطــأ  ،فكــل يقــول إننــا علــى الكتــاب والســنة ،والســنة
أئمــة اإلســالم مــن ســلف هــذه األمــة وهلــذا اعتــىن  ،فالكــل يقــول حنــن ننتســب إىل الكتــاب والســنة ،وضــالال

نسـبة الباطـل إىل  أال وهو اتباع سـلف هـذه األمـة ألنّ  ،بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة
حـ  إنـه ال  ،نسبة الباطل إىل النيب عليـه الصـالة والسـالم كثـر يف هـذه األمـة جـدا ،األنبياء كثر يف األمة جدا

 ،خرج من نصوص الكتـاب والسـنة مـا يـدل علـى بدعتـه ومـا يؤيـد بـه حنلتـهعجز من كان عنده هوى أن يستي  
وبــني أن النصـــارى  ،االعتصــامب الشــاطيب رمحـــه اهلل يف املوافقــات يف ذكــر هــذه املســـألة وكــذلك يف نــوقــد أط

ذ تلِ هت ﴿بقوله تعاىل  احتجوا على املسلمني خبصوص بعثة النيب  وبـني  [،214]الشـعراء:﴾وتأتنِهْا زتِب  تىتكت لْ تقذْ
فتذلْجختِنُب ُ  ﴿أن من هذه األمة من قال إنه مل يرد يف القرآن  رمي للخمـر وذلـك ألن اهلل جـل وعـال قـال أيضا 

  .ومل حيرمها  رميا [97]املائدة:﴾متعتةاُكْل ىُذْسِةُم نت 
كفــي فــاخلوارج غلــو يف الت ،وكــذلك مــا اســتدل بــه اخلــوارج واســتدل بــه املرجئــة يف مســائل الوعــد والوعيــد

  .وال مؤمنا وأخرجوا العمل عنه اواملرجئة جفوا يف النصوص ح  أدخلوا يف اإلميان واإلسالم من ليس مسلم
ن اهلل جــل وعــال ابتلــى النــا  ، وذلــك ألكــل  يأخــذ مــن نصــوص الكتــاب والســنة مــا يــدل علــى بدعتــه

فنصــوص الكتــاب والســنة قــد  ،(28) ....الــذي ال بــالنيب عليــه الصــالة والســالم وبفهــم الــدين الــذي جــاء بــه 
بتلى فا ،بل قد يشتبه على كثي من طلبة العلم ،يكون بعضها يشتبه على من مل يكن من الراسخني يف العلم

وملا كان أحاديث النيب عليه الصالة  ،باتباع النيب عليه الصالة والسالم فهو املوضح للشريعة جل وعال النا 
بل قد يكون من ي بنّي منها اآليات وكان يف حديثه عليـه الصـالة  ،لهاوالسالم لبيان القرآن ليست مبنية بكام

يف بيـــان الـــدين احلـــق ويف بيـــان مـــا  احتجـــاج النـــا  إىل صـــحابة رســـول اهلل  ،والســـالم مـــا فيـــه نـــوع اشـــتباه
لوت ِمْنذُ  ُهذ ت لماذِه  أتنْذذيت ت زتةتْ ذكت لْمِكختذ﴿فإن اهلل جـل وعـال قـال العلم، وهكذا حيتاج النا  إىل أهل  ،يضاده

ذذلِلوتلت   ذذُ  ُمختبت ذذلت  ُهذذها أُ،ُّ لْمِكختذذلِو وتُأهت وتلــك املتشــاهبات تشــتبه علــى بعــض  [،0]آل عمــران:﴾آزتذذلت  ُمْمكتست
وما اشتبه على طائفة  ،فإذا كان هناك يف كالم اهلل ما هو مشتبه ال يفهمه كثي من النا  ،النا  دون بعض

لـــم فكـــالم رســـول اهلل عليـــه الصـــالة والســـالم أوىل أن يكـــون فيـــه الع أهـــلمـــن يعـــين الـــذي اشـــتبه علـــى طائفـــة 
 ،أحاديــث فيهــا رجــاء ،اخــتالف هــابين ،فاألحاديــث قــد يكــون بينهــا تعــارض ،وهــذا حصــل بالفعــل ،اشــتباه

وأهــل العلــم هــم الــذين حيملــون بعــض الكــالم  ،أحاديــث فيهــا وعــد وأخــرى فيهــا وعيــد ،وأخــرى فيهــا ختويــف

                                                 
 كلمة غي مفهومة. (28)
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مـــن أهـــل األهـــواء نســـبوا  ،االنـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم بعضـــها يفســـر بعضـــجيعلـــون أحاديـــث  ،علـــى بعـــض
 وهلـذا قـال عليـه الصـالة والسـالم ،اء االسـتدالل باملتشـاهباترّ مـن جـ أباطيلهم إىل النيب عليـه الصـالة والسـالم

 «لمذذذهزه هللذذذس  ل  فلحذذذهاوهل فأوماذذذكفذذذإذل اأزذذذخل لمذذذهزه زخبعذذذ ن مذذذل ىبذذذلل  منذذذ  »يف احلـــديث املشـــهور 
دل مــن اســتدل ب يــات مــن تاســوهكــذا  ،مل؟ ألهنــم اختلفــوا يف الكتــاب واســتدلوا باملتشــابه منــه (حذذهاوهلفل)

فكل من أهل األهواء يف هـذه األمـة يسـتدل علـى  ،تأييدا لباطلهم وأحاديث من أحاديث النيب  ،الكتاب
لكتـاب، وهلـذا احتاجـت أو مبـا قالـه عليـه الصـالة والسـالم أو بـبعض نصـوص ا ،باطله مبـا كـان عليـه النـيب 

لكـي يبينــوا للنـا  تلـك النصـوص، فضـل  اخلـوارج أول مـا ضــلوا يف  ،األمـة أعظـم حاجـة إىل صـحابة النـيب 
 الصـحابة مـا فبـنّي  ،يف األمسـاء ويف الوعـد والوعيـد آيات األمساء وآيات الوعد والوعيـد ويف أحاديـث النـيب 

والصــحابة رضــوان اهلل علــيهم بينــوا هلــم  ،أنــزل فكفــروا هبــا فضــلوا يف بيــان مســألة احلكــم بغــي مــا ،يعــىن بــذلك
  .الصواب يف ذلك

كـان أئمـة اإلسـالم ينتسـبون إىل هلـذا   ،يف بيانـه وهكذا مل يزل النا  حمتاجون إىل صحابة رسـول اهلل 
فيهــا  ألن النســبة إىل الســنة يــدخل  ؛وال يكتفــون بنســبتهم إىل الســنة ،ينتســبون إىل الســنة واجلماعــة ،اجلماعــة

تباعـه ويكـون أوأما السنة واجلماعة فإهنا تلخـص الطريـق الـذي يكـون  ،كثي من أهل البدع يف مقابلة الرافضة
  .على طريقة اجلماعة قبل أن تظهر األهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوبو معتقدوه على طريقة الصحابة 
إىل احلــديث وحنــو  ،األثــر إىل اجلماعــة إىل ،زهم منهــا االنتســاب إىل الســلفيّــمي  كــذلك احتــاج إىل أمســاء 

يف عصـور هـذه األمـة يف كـل القـرون املتقدمـة ال و ـد  ،مما مييـز أهـل احلـق مـن غـيهم مـن أهـل األهـواء ،ذلك
قـــد جيــد مـــن نصــوص أهـــل العلــم مـــا يـــدل  ، بــلب والســـنةاإىل الكتــ مــن باطلـــهب أحـــد أن ينســب شـــيئا عــز ي

أهـل السـنة يقولـون و  ،الصالة والسالم إىل بعض أئمـة أهـل العلـم فيكون نسب باطله إىل النيب عليه م،لباطله
ال يفهمه إال أهل  ،فكذلك يكون يف كالم أهل العلم ما هو مشتبه ،ما هو مشتبه كان يف كالم النيب   اإذ

رمبـا جيـد يف نصـوص أهـل العلـم مـا ال  ،فإذا كـان مـن النـا  مـن لـيس بـذي رسـوخ يف العلـم ،العلم الراسخون
  .اد منه ح  نصوص أئمة أهل السنة واجلماعةيتضح املر 

إىل عرضـه علـى كالمـه يف مواضـع أخـر مـن كـالم ذلـك  ،وهلذا حيتاج يف فهمه إىل عرضه على أهل العلم
  .وهذا ال يكون إال من أهل العلم ،إىل عرضه على نصوص الكتاب والسنة ،العامل

قــد  ،ال يتضــح املــراد منــه ،مبعــىن يشــتبه معنــاه فــإذن الكــالم املشــتبه املشــتبه قــد يوجــد يف كــالم أهــل العلــم
  .بل إنه موجود وكثي ،يوجد هذا يف كالم أهل العلم

هلذا اعتىن أئمة اإلسالم أئمة أهل السنة واجلماعة ببيان األصول اليت من خالفها فقد خالف النـيب عليـه 
هـل السـنة واجلماعـة العقيـدة وهـا معتقـد أمسّ أصـول جممـع عليهـا وهـي الـيت  ،الصالة والسالم وخـالف صـحابته
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سب اليت تزيل أي باطل ن   ،فصنفوا مصنفات يف ذلك ،وحنو ذلك ،السنة يعين العقيدة، الشريعة يعين العقيدة
 .إىل النيب عليه الصالة والسالم أو إىل بعض املتقدمة

ة والسـالم بل يف أشد احلاجة ألن تكون النسبة إىل النيب عليه الصال ؛وهكذا  دون يف كل زمان حباجة
مل؟ ألن بعض كلمات الصحابة قد ال تكون وافية منقولـة  ،وإىل صحابته ونزيد إىل أئمة أهل السنة واجلماعة

الم كـــ  ،كـــالم رســـوله   ،إلينـــا يف كـــل املســـائل فنحتـــاج إىل فهـــم أئمـــة أهـــل الســـنة واجلماعـــة لفهـــم كـــالم اهلل
  .صحابة النيب عليه الصالة والسالم

 .وتبطل به طرق الضالالت املختلفة ،نهج الصوابوهبذا يتضح الطريق ال
لتــزم طريــق الســنة واجلماعــة وطريــق تخلــق بــه مــن هــذه اخلصــلة مــن خصــال أهــل اجلاهليــة. أن ي  مــا ي  فــإذن 

  .أئمة اإلسالم
ومـــن تـــبعهم  ، أال وهـــو صـــحابة رســـول اهلل واتبـــاع ســـلف هـــذه األمـــة ،تـــاب والســـنةالك فـــإذن عنـــدنا

علـى الـنهج الـذي ال اشـتباه معـه وال خيـرج عنـه إال أهـل السـنة واجلماعـة الـذين هـم  واإلقتداء بأئمـة ،بإحسان
 صاحب خطأ أو صاحب هوى.
فينتسـبون إىل إبـراهيم عليـه السـالم  ،اجلاهليـة يتناقضـون يف االنتسـاب أهـل املسألة الثامنة عشرة وهي أنّ 

مجيع من تبع األنبيـاء هـم متناقضـون مـن  ، يفوذلك كثي يف اليهود والنصارى ويف اجلميع ،مع خمالفتهم لدينه
  .وهم خيالفون ما أمر به وجاء به ،جهة أهنم ينتسبون نسبة نيب من األنبياء وإىل رسول

إمــام الــدعوة رمحــه اهلل عقــد هلــا  وذلــك أنّ  ،تفصــيلبوقــد أوضــحنا يف كتــاب فضــل اإلســالم هــذه املســألة 
سـب إىل احلـق واهلـدى إىل النـيب عليـه الصـالة تاملنيف بـاب مـا جـاء عـن اخلـروج عـن دعـوى اإلسـالم وأن  ببا

مثل ما قال  ،؛ لكان تناقضايحا، وإالّ لكان دعوىصح انتسابهوالسالم بل إىل اإلسالم هذا يلزمه أن يكون 
  .الشيخ هنا
كتاب والسنة وإىل ما كان عليه سلف هذه األمة مث خـالف ذلـك يف غـي لإىل ا االنتسابإذا كان  فإذن

إذا مل يكـــن هنـــاك شـــبهة وتأويـــل يف بعـــض  ،أويـــل فإنـــه يكـــون قـــد تنـــاقض يف ذلـــك االنتســـابشـــبهة وغـــي ت
الســلف وهــو لــيس إىل ينتســب إىل الكتــاب والســنة وإىل الصــحابة  ،االنتســاباملسـائل فإنــه يكــون تنــاقض يف 

وكــان  ،ألن أهــل اجلاهليــة انتســبوا إىل إبــراهيم ؛ال تنفعــه االنتســابعلــى ذلــك الــنهج يطلــب غــيه فــإن دعــوى 
  .ذلك أعظم ما يفخرون به ومل ينفعهم ذلك

( تنبيــه علــى هــذه املســألة املهمــة وهــي أن املنتســب ال ىنلقضذذول فذذل ل نخاذذلون قــول الشــيخ هنــا )ذفــإ
إذا كــان انتســابه صــحيحا علــى الــدين واهلــدى الــذي   االنتســاببــل يشــرك بصــحة  ،االنتســابيشــرك يف جمــرد 

أمـا إذا كـان ينتسـب وهـو خيـالف  ،م فإن ذلك شـرف لـه وهـو بـذلك حمـقكان عليه النيب عليه الصالة والسال
  .فال تنفعه تلك النسبة مهما عال صوته هبا
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وبيان أن ذلك من جنس ما كان عليه  ،هذا االنتساب ءوهذا فيه إبطال ملا دخل يف هذه األمة من جرا
 أبــواب االعتقــاد ويف أبــواب العمــل ينتســبون إىل النــيب عليــه الصــالة والســالم وهــم خيالفونــه يف ،أهــل اجلاهليــة

إىل  ؛ينتســـبون إىل الكتـــاب ،ينتســـبون إىل الصـــحابة وهـــم خيـــالفون هنجهـــم ،والســـلوك واألخـــالق وغـــي ذلـــك
 ؛وهـذا كثـي جـدا يف كـل صـاحب هـوى وبدعـة ال خيلـو مـن التنـاقض ،القرآن وهم خيالفون مـا جـاء يف القـرآن

فـاألمر املعصـوم  ،وهكـذا ،فيمـا أخـرب بـه مـن التنـاقض ول وعصـم الرسـ ،ا عصـم كتابـه مـن التنـاقضمنـألنـه إ
هــذا هــو  ،نو هــو مــا دل عليــه الكتــاب والســنة ومــا كــان عليــه صــحابة رســول اهلل عليــه الصــالة والســالم أمجعــ

 ـــده يف مســألة حيكـــم بالكتـــاب  ،أمـــا غــيه مـــن الطــرق فـــإن صــاحبه البـــد أن يتنــاقض ،الســامل مـــن التنــاقض
وهـذا قـد تقـدم بيانـه مـرارا فـال  ،وأخـرى تـراه يـنقض بعـض الشـيء وخيـرج عنهـا ،سـلفوالسنة وما كـان عليـه ال

 مزيد الكالم عليه.
ن وذلــك مــ ،املســألة التاســعة عشــرة هــي أهنــم يقــدحون يف بعــض الصــاحلني بفعــل بعــض املنتســبني إلــيهم

ة والسالم مـن جـرّاء املشركون يف النيب عليه الصالاملنافقون و مثل ما قدح ن وم ،مثل ما قدح اليهود يف عيسى
بطـل بـه حجـة مـن جـاءه س مـا ي  صـاحب اهلـوى يـتلمّ  أنّ يف  وهذا ظاهر بنّي  ،الصحابة وحنو ذلك بعض فعل

طريقـا علـى صـاحب مل جيـد  إذا ،القدح يف األتبـاععن طريق وقد يكون ذلك  ،هضعف به مكان  باهلدى وما ي  
إذا مل جيد طريقا قدح يف األتباع ليكون  ،العلم على أحد من أهل ،على النيب عليه الصالة والسالم ؛الدعوى

وكان عند اليهـود وعنـد النصـارى وعنـد  ،عتموهذا كان يف املشركني كما مس ،قدحه يف األتباع قدحا يف املتبوع
 غلــط،فالبـد أن حيصـل مـنهم األتبـاع ليسـوا مبعصـومني  ألنّ  ؛ألّن مـن أسـهل الطـرق ؛أصـحاب كـل الـن حالت
وهذا جـاء  ،بل هو هوى باطل ،بطل احلق بفعل األتباع صار ذلك نوع هوىفإذا أ   ،البد حيصل منهم قصور
  .يف طوائف يف هذه األمة

من أظهر األمثلة علـى ذلـك مـا فعلـه بعـض النـا  مـن نسـبة كثـي مـن الباطـل إىل اإلمـام أمحـد رضـي اهلل 
فــإن احلنابلــة  ،رن مــن الزمــانيعــين الــذين كــانوا بعــده بنحــو قــ ؛نو عنــه بفعــل بعــض اجلهلــة مــن أصــحابه املتــأخر 

اإلمـام أمحـد يعـين تالمــذة اإلمـام أمحـد كـانوا علــى عقيدتـه وعلـى طريقتـه يف االعتقــاد ويف  زمــنمـثال كـانوا بعـد 
وبعــض طلبــة العلــم صــار عنــدهم خــروج عــن بعــد ذلــك صــار عنــد طائفــة مــن احلنابلــة مــن عــوامهم  ،الســلوك

ومـــن األمثلـــة  ،بعـــض مســـائل الســـلوك يعـــين معاملـــة النـــا طريقـــة اإلمـــام أمحـــد يف بعـــض مســـائل املعتقـــد ويف 
هنــم مسعــوا منــه كلمــة قاهلــا يف مســجده إالظــاهرة علــى ذلــك مــا فعلــوه باإلمــام ابــن جريــر رمحــه اهلل تعــاىل حيــث 

وهذا ال شك أنه لن يـرض عنـه أئمـة احلنابلـة يف وقتـه ولـن  ،عليه بابه ملخالفته ]غّلقوا[حني الدر  فلحقوه و
 جهــالهــذا مــن فعــل  إنّ  :هــذه احلكايـة قــال هلــذا قــال ابـن كثــي رمحــه اهلل حينمــا ســاق ،العلــميـرض عنــه أهــل 

بل بعض األقوال من التجسيم الذي كان عند بعـض  منهم، بعض التصرفاتمن  ،ا حصل منهمممو  .احلنابلة
إبطــال ”بــه احلنابلــة وإثبــات صــفات مل تــرد يف النصــوص الثابتــة مــن مثــل القاضــي أيب يعلــى وحنــو ذلــك يف كتا
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 ،يف عقيــدة اإلمــام أمحــد ألجــل فعــل أولئــك األتبــاع ونقــدح املعتزلــة واألشــاعرة واملتكلمــ “تــأويالت الصــفات
  .أجنبت مثل هذا عقيدة أهل السنة واجلماعةبل  عقيدة اإلمام أمحد، ؛قالوا إن عقيدهتم ،فلما فعلوا ما فعلوا

وال ينظــر إىل مــن أخطــأ تطبيــق ذلـــك  ،احلــق الثابــتنظــر إىل هلــذا نقــول هاهنــا إن القاعــدة املقــررة أنــه ي  
مثـل بعـض  ،فـال ينسـب خطـؤه إىل ذلـك الطريـق احلـق ،من النا  من يكون خيطئ يف تطبيق احلق احلق، فإنّ 

إمـا يف فال جيوز أن ينسب ذلـك اخلطـأ إىل طريـق السـلف  ،املنتسبة إىل طريق السلف أخطأ يف بعض املسائل
مــن تأويــل الصــفات يف إثبــات الصــفات عــن  ،لــت لــكمثمثــل مــا ن مــ ،ن جهــةمــ ،وإمــا يف الســلوك ،االعتقــاد

سـتدل عليـه ممـا هـو قـد ا   ،طريق التجسيم ح  نسب هلل جـل وعـال حنـرا وعضـدا وجمـاري يف احللـق وحنـو ذلـك
بعـــض احلنابلـــة كانـــت عنـــدهم يعـــين بعـــض  ويف الســـلوك كـــذلك فـــإنّ  ،بعـــض األحاديـــث املوضـــوعة املكذوبـــة

استهانة ببعض املسـائل  -كما قال شيخ اإلسالم وغيه–السنة واجلماعة كان عندهم نوع  املنتسبني إىل أهل
 .ا ينسب إىل أهل السنة واجلماعة ما قرره أوائلهم وبينوهإمنو  ،نسب ألهل السنة واجلماعةال ي  

ألن احلــق ينظــر إليــه مــن  ؛هــذا ال جيــوزو  ،يف العقيــدة بفعــل األتبــاع ؛يقــدحون يف احلــق ىأصــحاب اهلــو 
يف هـذا العصـر بـل فيمـا قبلـه بعـض املغرضـني أصـحاب اهلـوى  هلـذا  ـد أنّ  ،جهة نصوصه ال من جهة أتباعه

العقالنيــني ومــن الفالســفة يقــدحون يف صــحة نبــوة النــيب عليــه الصــالة والســالم مبــا مــن مــن الفوضــاويني و  أي
بـل إن بعـض النـا   ،مبا حصل منهم من اخـتالف بعده من اخلالف، حصل من صحابته رضوان اهلل عليهم

ألن هـذا  ؛قدح يف ذلـك ،قدح يف إمكان إقامة حكم اهلل جل وعال يف األرض عن طريق دولة تقيمه وخالفة
فكيـف ميكـن اإلقامـة مـع أن  ،الصـحابة اختلفـوا وتقـاتلوا وتنـاحروا وهـم الصـفوةمل يكن يف الصـدر األول ألن 

ر بيـنهم القتـل وانتشـر بيـنهم مـا وانتش ،ثني عاماالصفوة مل تستطع عمل ذلك إال يف قريب من عشرين أو ثال
علـى إبطـال صـحة هـذا الـدين  (29) ..... اجتهـادن عـفيستدلون هبذا األمر الذي نعلم أنـه كـان  ،و معروفه

  .وإبطال احلق الذي جاء به النيب عليه الصالة والسالم
 تطبيقه. باإلسالم ويف إمكان االلتزاموهذا كثر يف مؤلفات يف هذا العصر تقدح يف 

بـل  ،فإنه قد يكون عند بعض األتباع ما هو من اخلطـأ ،أتباع األئمة األربعة ؛كذلك أصحاب املذاهب
 ،وإمـا يف سـلوك ،وإمـا يف رأي ،ذلـك إمـا يف مقـال قـد يكـون ،بل ما هو من الضـالل ،ما هو من اإلجحاف

مثــل اإلمــام أيب حنيفــة  مــن ئمــةتــنقص مــن شــأن األي  و  ،األئمــة أولئــك وال جيــوز أن ينســب باطــل املقلــدين إىل
ال جيــوز أن تنســب  ،مــن األئمــة أو حنــوهمرمحــه اهلل تعــاىل واإلمــام مالــك أو اإلمــام الشــافعي أو اإلمــام أمحــد 

وهلـذا ألـف شـيخ  ،عند أولئك إىل األئمة وننتقص بذلك فقه األئمـة ومـا كـانوا عليـهكانت تلك األخطاء اليت  
يف هــذا الوقــت يف بعــض شــاع وهــذا  “افذذ  لمسذذ ، زذذه ل  سذذل ل زذذ ،”اإلســالم رمحــه اهلل رســالته املعروفــة 

واستدلوا فيها على بطالن أو على القدح يف بعـض األئمـة بـبعض أقـوال املتـأخرين مـنهم  ،املؤلفات اليت رأيتها
                                                 

 كالم غي واضح.(29)
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ا ظهــر يف مبــألهنــم يقــدحون يف بعــض الصــاحلني  هــذا مــن جــنس ِفعــل أهــل اجلاهليــة والشــك أنّ  ،أصــحاهبم
  .األتباع

مـن  هكذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم املتصوفة مثل عبد القادر اجليالين رمحه اهلل تعاىل وحنو 
هـــؤالء أتبـــاعهم أنشـــؤوا طرقـــا وضـــالالت ونســـبوها إىل  ،الصـــاحلني املعـــروفني مبالزمـــة الســـنة كاجلنيـــد وأضـــراهبم

ع لـم صـالحهم وع لـم  نأولئك الذيال جيوز ألحد أن يتنقص أحد من  ،و إىل أولئك الصاحلنيأأولئك األئمة 
 من فعل مثل هذا الفعل يشارك أهل اجلاهلية. يشاركوهلذا  ،متابعتهم من جرّاء فعل هؤالء املتأخرين

يف بعض األمصار اليوم عندهم طريقة يف الدعوة ليست الطريقة اليت كـان  -كما يقال-بعض الوهابيني 
اهلل تعاىل من أهنم أول ما يبدؤون يف دعوهتم يتنقصون أولئك عليها اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب رمحه 

جـــاء أولئـــك الـــذين هـــم  ،متعلقـــني بفـــالن مـــن النـــا الـــذين يقـــال هلـــم أوليـــاء فمـــثال إذا وجـــدوا أن الصـــوفية 
 ؛لكــن خيطــؤون يف الطريــق ويف األســلوب ،وإىل نصــرة العقيــدة الصــحيحة ،ينتســبون إىل نصــرة الســنة احملمديــة

ــ ،أول مــا يقــدحون يف ديانــة ذلــك امليــت ويف عقيدتــهألهنــم يقــدحون  دث عــدم قناعــة مبــا وهــذا الشــك أنــه حي 
أهنـم طواغيـت إىل يتجاوز هؤالء حدهم ح  رمبا نسب الـبعض منهـا إىل الكفـر وإىل الضـالل و  ،يقوله أولئك

نا يف بعـض وحنو ذلك وهي مبنية منذ مئات السـنني، مـرة يف هـذا املسـجد أحـد املشـايخ مـن السـودان وتـذاكر 
 افقــال يف آخــر مــ ،بالســنة وإنكــار الســلف الصــوفية والشــركيات والبــدع وحنــو ذلــك وااللتــزاممســائل التوحيــد 

هنــا مــن جهــة أهنــم أول مــا هنــاك ليســت هــي الطريقــة تفعلهــا ها إن الطريقــة الــيت يفعلهــا بعــض النــا  :قــال
يعـين مـن  ،الـذي قالـه مسعتـه مـن بعضـهم وهذا ال شك الكـالم .يبدؤوننا به القدح يف األولياء الذين نعظمهم

 ،هــؤالء الصــوفية واخلــرافيني اســتغلوا ذلــك ،وهــو صــحيح النســبة إلــيهم وهــو خطــأ ،بعــض مــن ينســب إلــيهم
الـيت ليسـت هـي الطريقـة الشـرعية إىل اإلمـام حممـد بـن  الفّجة، تلـك الطريقـة فنسبوا ذلك الباطل تلك الطريقة

جــنس مــا كــان عليــه أهــل اجلاهليــة يف أهنــم يتنقصــون األنبيــاء بفعــل  وهــذا مــن ،عبــد الوهــاب رمحــه اهلل تعــاىل
وال جيـوز أن يفعـل  ،يتنقص من شاهبهم يف هذه األمة العلماء بفعل من انتسب إلـيهم ،بعض املنتسبني إليهم

ألننا جنـد   ،وال يقدح فيه بفعل األتباع ،ذلك بل جيب على طالب احلق واهلدى أن ينظر يف كالم ذلك العامل
يعــين -و ــد أنــه  ،ويســتفيد منــه وجهــا مــن الــزمن بعــض النــا ا أن مــن العلمــاء مــن حيضــر عنــده درو  كثــي 

فال جيوز أن يقدح يف أحـد مـن أهـل العلـم  ،خيالفون املنهج الذي هو عليه من لزوم السنة -بعض طلبة العلم
وال بـد هنـا أن يكـون  ،نيبل أعظم من ذلك أنه قد قدح يف اإلسالم بفعل املسلم ،بفعل بعض املنتسبني إليه

ســالم إلمــن أراد أن يعــرف اف ،ألن املســلمني بفعلهــم ال يــدلون علــى اإلســالم ؛تبــاين بــني اإلســالم واملســلمني
وال ينظـر يف أفعـال أهلـه ألنـه رمبـا كـان يف أفعـال مـا يصـد عـن  ،وألن يتعلم اإلسالم يأخذه مـن معينـه الصـايف

  ، وهكذا ميسور، به سهل االلتزامن التصديق وأن كممباإلسالم واعتقاد صحته وأنه  االلتزام
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 ،هذه املسألة مهمة يف أنه ال يتنقص من أحد بفعل بعض األتباع يعـين هـذه مـن خصـال أهـل اجلاهليـةف
فـإن كانـت علـى احلـق واهلـدى أثنينـا عليـه  ،عـرف أحوالـهن ،بل جيـب أن ينظـر إىل ذلـك املتبـوع ويعـرف أحوالـه

وكمـا تعلمـون أن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة شـرح كثـيا مـن كلمـات القـوم  ،إليـه امـوار أنا أتباعـه فيمـا خيا وخطّ 
ومـــن جـــنس ثنائـــه علـــى عـــدي الـــذي تتبعـــه  ،مـــن جـــنس شـــرحه لكلمـــات فتـــوح الغيـــب لعبـــد القـــادر اجلـــيالين

 ،األتبـاع فيـذمون مـافنثين على الطاحلني إذا ثبـت صـالحهم وسـالمة اعتقـادهم وأ ،الطائفة العدوية وحنو ذلك
 .ذم املتبوع بفعل التابع هذا نوع وخصلة من خصال أهل اجلاهليةو 

اريق الســـحرة املســـألة األخـــية مـــن مســـائل اجلاهليـــة الـــيت نعرضـــها هـــذه الليلـــة هـــي أهنـــم يعتقـــدون يف خمـــ
لمعبذ ون لزخقذلدهل يقـول ) ،ق أهنا من كرامات الصـاحلنيريواعتقاد أن تلك املخا ،كرامات األولياء  وينكرون
وأمرلموسل مه ك لملت لم لمم ه ونابخ  إم  ل نب ل  كسل ناب   إم  هللذة سلن زة ذ  لمام   ق زفل م لا 
 ( لما ،
ــســليمان عليــه الســالم   الســحرة  ،وســخرت لــه أشــياء كثــية ،رت لــه اجلــن والطــي وســخرت لــه الــريحخ  س 

سـب فعـل السـحرة فن   ،فأهل اجلاهلية ظنوا أن خماريق السحرة من جنس كرامات األولياء ،فعلوا بعض األشياء
يعــين  ؛بـل جعلوهــا مـن الكرامـات ،أهـل اخلــوارق والشـعوذة إىل األنبيـاءفعـل ســب ن   ،إىل سـليمان عليـه السـالم

مــن األوليــاء الــذين تعطــى هلــم  ؛جعلــوا أولئــك الســحرة وأولئــك املشــعوذين وأشــباههم جعلــوهم مــن الصــاحلني
 الكرامة: 
 ى ثالثة أقسام:نبني هذا نقول إن املخاريق واخلوارق علول

 خوارق أعطاها اهلل جل وعال لألنبياء.  .1

 وخوارق أعطاها اهلل جل وعال لألولياء. .2

 خوارق جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق األنبياء.و  .1

فـــاألوىل أال وهـــي املخـــاريق الـــيت جـــرت علـــى يـــد األنبيـــاء هـــذه هـــي الـــيت تســـمى آيـــات وبـــراهني وبينـــات 
  .ألنبياءلومعجزات 

 لثانية هي اليت تسمى كرامات األولياء.وا
  .والثالثة هي اليت تسمى أحوال شيطانية وشعوذة ودجل وسحر

 .ونـؤمن بكرامـات األوليـاء :عقائـدهمكما قالوا يف   ،وهلذا أهل السنة واجلماعة يؤمنون بكرامات األولياء
  (30)...خماريق السحرةفأولئك ينسبون 
  .لم أو تأثي طرأ على يدي ويلأمر خارق العادة يف ع :والكرامة هي

                                                 
 .انتهى الوجه األول من الشريط اخلامس(30)



 86 آ  لمب خ  مح له زبد لمعيزيمةب خ لمع مل لمب خ صل

 . جرى على يدي ويل ،يف علم أو تأثي هذا بيان النوع ،-أوالهذا –أمر خارق للعادة 
  .هو كل مؤمن تقي ليس بنيب االصطالحوالويل عند أهل السنة واجلماعة يف 

ليلـه احلـالل و رميـه   ؛والتزامـهفإذن ما جيري من اخلوارق على الذي ليس مبؤمن تقي ظاهرا ملتابعته للسـنة 
ما جرى علـى أيـدي هـؤالء يعـين مـن كـان مؤمنـا تقيـا  ،على احملرمات واالنتهاءاحلرام واحملافظة على الواجبات 

وأمـا  ،قـد يكـون يف حقـه كرامـة وقـد يكـون حـاال شـيطانية صـف،وأما من مل يكـن علـى هـذا الو  ،مسيناه كرامة
لبـدع والفسـوق والشـركيات وحنـو ذلـك فهـذا الشـك أن إذا كان على ضد ذلك ممن كـان مـن أهـل املعاصـي وا

 ؛ألن الكرامــة نعمـة يعطيهـا اهلل جـل وعـال أوليــاءه ؛مـا حيصـل لـه أنـه مــن قبيـل املخـاريق و األحـوال الشـيطانية
مـا جيـري علـى أيـديهم مـن اخلـوارق إمنـا هـو مـن  أمـا السـحرة واملشـعوذين أشـباههم فـإنّ و  ،يعين املؤمنني املتقني

 .الشياطني
عـــض به األمـــة مـــن أجـــل مشـــاهبتها ملـــن ســـلف جـــرى عـــل يـــدي كثـــي مـــن املنتســـبني مـــن هـــذه األمـــة هـــذ

ت واصـمن مثـل مسـاع األ ،من مثل الطيان يف اهلواء، دخول النار ،من مثل املشي على املاء ؛املخاريق الكثية
أولئـك املشـعوذون  فيجري على يـدي ،وحنو ذلك ،وانات وحنوهايمن مثل إحياء بعض امليتني من احل ،عيدةالب

 ،غر هبــم اجلهــال فجعلــوا خمــاريق الســحرة كرامــاتنفــا ،قيعلــى أيــديهم بعــض املخــار جيــري ئــك الفســقة أو أول
كـــان عنـــد أهـــل  وهـــذه الشـــعبة مـــن جـــنس مـــا ،وجعلـــوا أولئـــك الســـحرة وأولئـــك املشـــعوذين جعلـــوهم أوليـــاء

ألهنم فعلوا  ؛تباع سليمان عليه السالمحيث جعلت طائفة فيهم السحرة واملردة من الشياطني من أ ،اجلاهلية
  .السحر وكان السحر عندهم من جنس ما يفعله سليمان عليه السالم

  .نكي السلف على من ظهر منه ذلك اشتدهلذا 
إذل اأزذل لم جذا زاذذ   زةذ  لمسذذل  أو زط ذ  فذل لموذذ ل  فذ  زغ نذذك حخذ  ىينذذ   :فقـال مـن قـال مــنهم

 .للمكخلو ولمانل
و علــه  -أو حنــوهســاحر -الشــياطني قــد  مــل الرجــل املشــعوذ  ،مــن فعــل الشــياطنيألن ذلــك قــد يكــون 

  .كما جيري بطائفة ممن نقلت األخبار عنهم  .وحنو ذلك ، عله يطي يف اهلواءميشي على املاء أو 
  .كذلك قد جيعلون الرجل يدخل يف النار وال يضره ذلك

  .يضرها ذلكوقد جيعلون الرجل أو املرأة  شي على اجلمر وال 
 أو سكني أو حنو ذلك وال يضره ذلك.قد جيعلونه يدخل يف حلقه آلة حادة 

وقـد تكـون مـن اهلل جـل  ،زم بأن تلك املخاريق قد تكون أحواال شيطانيةجنألنه مل؟  ،من رآه رنّ غهذا ال ي
فـإذا كـان  ،لسـنةوالضـابط يعـين الفـرق بـني هـذا وهـذا الفـرق كمـا قـال حـ  تزنـه بالكتـاب وا ،وعال يعين كرامة

فهـذا مـا  ،الرجل متبع وليس مببتدع مستقيم صاحب  ليل احلالل وأداء الواجبات و رمي احملرمات وحنو ذلك
وأمـا  ،سواء أكان من جهة الكشف والعلم أو من جهة القـدرة والتـأثي ،جرى على يديه من كرامات األولياء
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فهـذا مـا جيـري علـى يديـه  ،مبتدع، وحنو ذلك ،مشرك ،مشعوذ ،فاجر ،إذا كان الرجل ليس على ذلك فاسق
 .نعلم جزما أنه من اخلوارق

 ،طائفــة اليــوم مــن أصــحاب الطــرق جيعلــون مــن عالمــات الكرامــات وصــحة الطريقــة الــيت ينتســبون إليهــا
مــن دالئــل صــحة طريقــة أمحــد الرفــاعي عنــدهم أن أتباعــه  ،الــدخول يف النــار كمــا يفعلــه الرفاعيــة مــن املتصــوفة

 ،مـنهم مـن يكـون صـاحلا فيكـون ذلـك كرامـة لـه ،يف النار وميشون فيها وال  رق شـيئا منـه وال تضـرهيدخلون 
ان لـيس نـار علـى طيعين تكـون النـار مـن فعـل الشـي ؛ومنهم وهم األكثرن من يكون ذلك من جهة الشياطني

  .يضره ذلك مبساعدة الشيطان له يف ذلك ل هذا ويعرب بسرعة والخاحلقيقة ويد
وأن مـن هـذه األمـة مـن جعلـوا مـن  ،لغـالة يعرفـون هـذه املسـألة بوضـوحافون أحـوال الصـوفية و يعر والذين 
ــــاء ،فاســــق، فــــاجر ،هــــو مشــــعوذ ــــاد اهلل  ،مبتــــدع، مشــــرك، مــــن جعلــــوه يف مقــــام األولي جيعــــل يف مصــــاف عب
ون ألهنــا قــد تكــ ؛وتلــك املخــارق ليســت بــدليل ،الــدليل هــو جريــان تلــك املخــاريق علــى أيــديهم ،الصــاحلني

 والفجور. ،والفسوق ،بل هي أحوال شيطانية إذا كانت ألصحاب البدع ،أحواال شيطانية، إذا كانت
، وننبــه إىل أنــه األســبوع القــادم إن شــاء اهلل نستســمحكم يف نكتفــي هبــذا القــدر مــن بيــان هــذه املســائل

بعـد نكمـل إن شـاء اهلل، الدر  األسبوع القـادم مثـل هـذه الليلـة لـيس عنـدنا در  إن شـاء اهلل تعـاىل، وفيمـا 
 رشد.أواختم بالصالة والسالم على من هدى إىل اخلي وعلم و  هذا

 ]األسئلة[
الفــرق بينــه وبــني مــن يقــول حنــن علــى مــا  ،/ قــول مــن قــال إن طريقــة أهــل الســنة واجلماعــة ومعتقــدهم8

وال يقولـون علـى  ،ذا الزمان كـل  يقـول حنـن علـى مـذهب أهـل السـنة واجلماعـةحيث إنه يف ه ،طريقة السلف
 والثاين؟ ني؛ األولما حكم القول ،طريقة السلف

واألصـل أنـه ال جيـوز  ،من األلفـاظ الشـرعية الـيت هـي مـن جـنس لفـظ اإلسـالم أهل السنة واجلماعة لفظ
 ُه ت هللتذسالُكْل لْمُسْاذِةس هت ِمذْه قذتْبذُا وتِفذل﴿ألن اهلل جل وعال قال  ؛اخلروج عن دعوى اإلسالم والتسمية بغيه

ل ذذذهت تبعـــي النـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم الـــيت مســـاهم اهلل جـــل وعـــال هبـــا أهنـــم ويف هـــذا تســـمية م [،08]احلـــج:﴾هت
كـذلك جـاءت تسـميتهم يف بعـض نصــوص   ،أهنـم مؤمنـونا مسـى اهلل جـل وعـال بـه أهـل اإلميــان ممـ ،املسـلمون

فمن كان علـى ذلـك  «خلفإن  مه زعش منكل فا    لهخ فل كر  ل فعةكل لان»اجلماعة  أهلالسنة أهنم 
كةول فل لمنلا إ  »املشهور قوله عليه الصالة والسالم  االفرتاقكذلك جاء يف حديث   ،فهو من أهل السنة

فسـمي أهـل الفرقـة الناجيـة أهـل سـنة ومجاعـة وهـم  ،«لمهسلزذل»: مـن هـي يـا رسـول اهلل؟ قـال قـالوا «ولحد 
كـذلك التسـمية بالسـلف   ،ة واجلماعة تسمية شرعيةالسن بأهلالتسمية  ، هم السلف الصاحل،السلف الصاحل

  .وأتباع السلف كذلك تسمية شرعية ألهنا هي معىن السنة واجلماعة
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 ،بـــل توســـعوا دون االنتســـاب إىل الســـلف ،إىل أهـــل الســـنة واجلماعـــة أكثـــر االنتســـابع النـــا  يف توّســـ
 ،ن حنــــن أهــــل الســــنة واجلماعــــةفاألشــــاعرة يقولــــو  ،ينتســــبون إىل الســــنة واجلماعــــةفصــــار كثــــي مــــن الطوائــــف 

 ما كـان عليـه صـحابة رسـولهي ألن اجلماعة  ؛وهذا غلط منهم ،واملاتريدية يقولون حنن أهل السنة واجلماعة
هذذل مذذه  »ويف روايــة أخــرى قــال  ،ألن النــيب عليــه الصــالة والســالم فّســر الفرقــة الناجيــة بأهنــا اجلماعــة ؛اهلل 

  .هذه أحاديث مشهورة وإن كانت يف بعض أسانيدها ضعفو  ،«مل أنل زة   وأصملللكلن زة  مرا 
 واليسـ مألهنـ ؛هـذا غلـطسـمون أنفسـهم أهـل السـنة واجلماعـة كـون ي االنتسـابإذن هذا غلط منهم يف 

بــل يف أعظــم  ،ألهنــم فــارقوا طريـق اجلماعــة األوىل يف مســائل الصـفات ؛مــن أهــل الفرقـة ماجلماعــة هـ أهــلمـن 
يـــد يف تفســـي شـــهادة أن ال إلـــه إال اهلل خـــالفوا فيهـــا تفســـي الصـــحابة ويف أال وهـــو تفســـي التوح ،مـــن ذلـــك

هلـــذا كـــان أئمـــة أهـــل الســـنة  ،مســـائل الصـــفات يف القـــدر ويف اإلميـــان ويف مســـائل كثـــية إذن فانتســـاهبم خطـــأ
يت واجلماعة كثيا مـا ينتسـبون إىل األثـر وإىل احلـديث إىل السـلف ألهنـم خيرجـون بـذلك عـن الـدائرة األوسـع الـ

  .أدخل بعض أهل البدع أنفسهم فيها
رة عاعـة حـق لكـن املاتريديـة واألشـامعها رايـة صـحيحة ألن اجلفإذن راية أهل السنة واجلماعة باألصل رف  

هلـذا نقـول يف األصـل أن  ،لكنهم إذا قلت هلم على طريقة السـلف خـالفوا ،يرضون براية أهل السنة واجلماعة
إىل الســلف  االنتســابنقــول  االنتســابلكــن إذا كــان مث  التبــا  يف  ،فأهــل الســنة واجلماعــة هــم أهــل الســل

فإنـه قـد يكـون الرجـل ينتسـب إىل السـنة واجلماعـة وإذا أردتـه  ،إىل أهل السـنة واجلماعـة االنتسابأخص من 
  .أن ينتسب إىل السلف مل ينتسب

مــن ف ،ة واجلماعــةســنإىل ال أجــه لــبعض املنتســبني خطــإىل الســلف أدق ألجــل إخرا االنتســابهلــذا كــان 
يريــد هبــا املعــىن الصــحيح وهــو أهنــم املتبعــون للســلف كــان إطالقــه صــحيحا  واجلماعــةأطلــق لفــظ أهــل الســنة 

ويريد بذلك أنه لـيس املطلـوب أن يكـون علـى مـنهج السـلف وإمنـا علـى مـنهج أما إذا أطلقها  ،وكالمه صوابا
 .قلنا إن ذلك خطأ ،ذلكأهل السنة واجلماعة الذي يشمل الطوائف اليت تنتسب إىل 

وبعــض النــا  خيط ــئ مــن ينتســب إىل الســلف ويقــول أن الســلف  ،فهــذا هــو تفصــيل املقــام يف هــذين اللفظــني
 ،الســلف وأهــل الســنة واجلماعــة كلهــا واحــد وبعضــهم خيطّــئ مــن يقــول إنّ  ،هــم أهــل الســنة واجلماعــة مطلقــا

 واهلل أعلم. ،اختلفتمن جهة التفصيل ولكنها  ،والصواب هو التفصيل فإهنا مبعىن واحد يف األصل
 وكيف؟ ،هل حيصل للفاسق كرامة /5

والكرامـات  ، ال جيزم بأهنا كرامة ،لكن ال جيزم بأهنا كرامة ،قد حيصل له كرامة بقدر ما عنده من اإلميان
ال ليـه أن يشـكر اهلل جـل وعـعوإمنا هي نعمـة ملـن حصـلت لـه جيـب  ،ال يعتقد فيها عند أهل السنة واجلماعة

 صـل لـه كرامـة علـى  ،ال يعتقد فيمن حصلت له ألنـه قـد  صـل مـن بعـض ممـن لـيس مبسـدد اإلميـان ،عليها
مـع أهنـا مـن جنسـها يف   ،وهلذا يقول أهل السنة إن كرامات األولياء ال تبل  مبلـ  معجـزات األنبيـاء ،قد إميانه
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أمــا   .وألن احلاجــة ملعجــزاهتم أعظــم ؛ألن إميــاهنم أعظــم ؛لكــن معجــزات األنبيــاء أعظــم ،كوهنــا خــارق للعــادة
كـذلك ملـن حصـلت لـه ملـن لـيس مبـؤمن مسـدد فاسـق   ،كرامات األولياء الصـاحلون املسـددون فهـي أقـل مرتبـة

يعمل بعض املعاصي، قد  صل له لكن ال جيزم بأهنا كرامة لكن هو إذا علم ذلك من نفسه فإنه يشـكر اهلل 
 جل وعال عليها ويستقيم على الطريق.

هلذا كل من عنده بعض اإلميان وبعض التقوى فـإن عنـده بعـض الو اليـة،  ،اإلميان والتقوى تتفاضل نقول
يـة مـن واليـة اهلل لـه بقـدر البل كل مؤمن تقي لـه نصـيب مـن الو   ،الويل ليس هو املؤمن الكامل املتقي الكامل

 ما عنده من اإلميان والتقوى.
هــل احملــذر يقـــع يف  ،ملــا آل إليــه األمــر مــن التعصــبب مــذهوالتر مــن التقليــد هــل مــن حيــذّ يقــول:  /3
 اجلاهلية؟ أهلمشاهبة 

ومــن التقليــد  ،العلــم حيــذر مــن التعصــب أهــللكــن الــذي حيــذر منــه  ،ال أماهلل أعلــم هــل يقــع يف املتبعــة 
وأمــا التعصــب لــذلك مبعــىن  ،ب فــال ينكــرمــذهأمــا جــنس التقليــد والت ،الــذي فيــه ظهــور احلجــة وخمالفــة ذلــك

أهـل العلـم  ول إمام علـى مـا ظهـر مـن نصـوص الكتـاب والسـنة هـذا الـذي يـذم وهـو الـذي جـاء كـالم تقدمي ق
 كثيا يف إبطاله.

وهـو قـول منتشـر ربعة عقيدة وشريعة ومنهـاج وأخـالق، أ :اإلسالم أسا ما صحة قول القائل يقول:  /1
 ؟[48]املائدة:﴾وتلج لِمُكا  جتعتْةنتل ِمْنُكْل ِشْ زتل  وتِمنذْ ﴿جدا ويستدل له بقوله تعاىل 
فينبغي للمنتخب لقوله أن ينظـر إىل  ،األشياء هذه ينظر فيها املقسم إىل جهاتالتقاسيم اليت تقسم فيها 

مـا واعيـة شـيئا مـا, ويقسـم اآلخـر  ألن التقسيمات باعتبارات, تارة يقسـم مـن جهـة ،ماجلهة اليت ألجلها قسّ 
ن ينظــر يف تقاســيمهم أن ينظــر إليهــا مــن جهــة مــا هــو , وهلــذا أصــحاب التقاســيم ينبغــي ملــمــن جهــة أخــرى

فـــإن نقســـم مـــثال الشـــرك إىل أكـــرب وأصـــغر باعتبـــار, ونقســـم الشـــرك  ،االعتبـــار الـــذي رعـــاه يف ذلـــك التقســـيم
ــــار ثالــــث إىل أكــــرب وأصــــغر وخفــــي ــــار آخــــر إىل ظــــاهر جلــــي, ونقســــم الشــــرك باعتب وكــــل مــــن هــــذه  ،باعتب

لكـن مـا الـذي رعـاه صـاحب التقسـيم  ،ل التقسيمات صحيحةكف ،التقسيمات قال به طائفة من أهل العلم
األول؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثاين؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثالث؟ هذا الذي جيب على 

 ألنه إذا فهم ذلك فهم وجه التقسيم. ؛الناظر أن يرعاه
  .ذا ينظر يف األمر الذي رعاهه ،هلذا نقول إن من قسم هذا التقسيم عقيدة وشريعة ومنهاج وأخالق
ليـه عما يصـار  ؛واملنهاج ما ينهج .فإن كان التقسيم فيّن يعين من جهة أنه جعل العقيدة مبعىن ما يعتقد

 ،األخـالق مبعـىن السـلوك .الشـريعة مبعـىن األحكـام وحنـو ذلـك. الـدعوة ،مسائل السلوك مسـائل األمـر والنهـي
  .فهذا تقسيم صحيح
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أو  ،أو العقيــــدة ال تـــــدخل يف املنهـــــاج ،أن املنهـــــاج ال ميكــــن أن يـــــدخل يف العقيـــــدةوإن أراد بالتقســــيم 
عقيـدة أهـل السـنة  ،ألن العقيـدة ؛واألخالق ال تدخل يف العقيدة فهذا غلـط ،األخالق ال تدخل يف الشريعة

امــــة تشــــمل املنهــــاج يعــــين أبــــواب األمــــر والنهــــي والطاعــــة واإلم ،االعتقــــادواجلماعــــة تشــــمل املنهــــاج، تشــــمل 
والعقيــدة شــيخ اإلســالم يف الواســطية ذكــر فيهــا هــذه  ،خــالقوتشــمل األ ،يف اخلالفــات وحنــو ذلــك واالعتقــاد

: وأهـــل الســـنة األخـــالق، مثـــل مـــا قـــال وذكـــر ،وذكـــر املنهـــاج بعـــده االعتقـــادذكـــر فيهـــا أوال  ،الثالثـــة أشـــياء
إذا كــان كــذلك فهــذا  ،فهاافســواجلماعــة يــأمرون مبكــارم األخــالق ومعاليهــا وينهــون عــن قبــيح األخــالق وس

  .يدة واملنهاج من العقيدة هذا غلطالثاين يكون خطأ إذا أراد إخراج األخالق من العق االعتبارالقول هبذا 
مسـى   ،جريمثل ما فعل اآلمسوها شريعة  االعتقادكذلك تقسيم الشريعة والعقيدة أهل السنة مسوا كتب 

لكـن قـد  ،بعضـها يـدل علـى بعـض ،مرتادفـة مـن جهـة مـاهـي لفاظ فإذن هذه األ ،كتابه يف االعتقاد الشريعة
 الشك أنه خطأ. فهذا اآلخرأما إذا كان يريد أن كل لفظ خيالف  ،يفصل إذا كان التقسيم يريد اإليضاح

مث إذا قامـت مجاعـة تركـز علـى  ،ما هي األدلة اليت تقوم عليها تكوين اجلماعات اخلاصةهذا يقول:  /2
وهـل يصـح أن نقـول إن اجلماعـات يكمـل  اجلماعـة اخلاصـة ؟ ا اسـمة فهـل ينطبـق عليهـتقسيم معـني يف األمـ

 بعضها بعضا؟
السنة، ال جيوز أن تقوم مجاعـة  أهلكأصل عند  ،أوال يف الدولة اإلسالمية ال جيوز أن تقوم مجاعة سرية

 .على اإلمام افتئاتألن هذا فيه  ؛سرية هلا أهداف خاصة سرية
ألمـر ل ،؛ التجمع للدعوة، للخيقرون باجلماعة مبعىن التجمعالسنة واجلماعة ي  من جهة أخرى فإن أهل 

وال يكـون  ائـتالفويكون فيه  ، معا مشروعا يكون فيه تطاوع وليس فيه طاعة ،وللهدى والصالح ،والنهي
ع مــن أهــل الســـنة وهـــذه هــي أصــول دعــوة كــل مـــن  ّمــ ،يكــون فيـــه نظــام ولــيس فيــه تنظــيم ،وهنــي أمــرفيــه 
  .ماعة يف قدمي الزمان ويف احلديثواجل

أال وهـو مـا   ،شيخ اإلسالم ابن تيمية يتكلم عن اجلماعة يف كثي من املواضع ويعين هبا التجمع املشـروع
ملــا أرســل معــاذا وصــاحبه إىل  وهــذا هــو الــذي جــاء يف الــنص ألن النــيب  ،كــان أصــحابه بيــنهم يتطــاوعون

أصـــال لكـــل مـــن اجتمعـــوا علـــى الـــدعوة أن يكـــون بيـــنهم ن هـــذا كـــاف «ىطلوزذذذل و  ى خةسذذذل»الــيمن فقـــال لـــه 
أما الطاعة مبعىن أن يكون التابع مطيعا ملن فوقع طاعة املأمور لألمي فهذا ال جيوز يف دولة اإلسالم،  ،تطاوع

فر ألجــل احلاجــة إىل ســوإمنــا جــاء يف النصــوص بالطاعــة يف ال ،النصــوص هبــا ألن هــذه طاعــة خاصــة مل تــأتِ 
 احلضر واإلقامة فإذا كان ويل األمر الشـرعي قـائم موجـود مسـلم والبيعـة لـه منعقـدة فـال جيـوز أن أما يف ،ذلك

لكــن يكــون هنــاك تطــاوع كــذلك مــن جهــة التنظــيم يعــين بعــض  ،تكــون طاعــة مســتقلة يف احلضــر دون طاعتــه
الم ابــن ســهتم يســتدلون مبقــاالت شــيخ اإلؤلفــاوهــؤالء كمــا رأيــت يف بعــض م ،اجلماعــات تتجمــع علــى تنظــيم

ومــا يعــىن بــه النظــام ومل  انظامــفــإن شــيخ اإلســالم رمحــه اهلل ذكــر هــم مل يفهمــوا  ،تيميــة وغــيه مــن أهــل العلــم
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التنظـيم مبعـىن تكـوين رأ  للحـزب يطـاع ومـن  تـه تبلـ  هلـم األشـياء   ،يذكر التنظيم ألن التنظيم هذا حـادث
عليـه كـالم شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة وال علـى  كما حيصل من طاعة اإلمام هذا ال شك أنـه ال جيـوز وال يـدل

 غيه.
التجمـع  مبعىنماعة اجلن إذن  قيق القول يف هذه املسألة وهي تكوين اجلماعة اخلاصة أنه جيوز أن تكوّ 

نـذهب إىل فـالن نـدعوا وحنـو  ،ننصـح ،نقـرأ ،نتواصـى ونتـ خى ،عشـرة ،أربعـة ،ثالثة ،على اخلي واهلدى اثنني
 ،وهذه هي أصول الدعوة الناجحة ،بيننا نظام وليس عندنا تنظيم ،وع وليس بيننا طاعةلكن بيننا تطا ،ذلك

  .وما عداها فهي دعوات تشابه دعوات اخلارجني عن مسمى اإلسالم
 ]هنا سئل على الدول غي اإلسالمية سؤال صوته غي واضح فأجاب[
جيـوز أن يقـوم  مـع شـكل حـزيب،  حمل اجتهاد إذا كانت غي إسـالمية جيـوز أن يكـون ذلـك لكـن لـيس علـى

املعروف عنـــد األحـــزاب الشـــيوعية كـــ حـــزيب ولكـــن لـــيس علـــى شـــكل ،فيـــه أمـــر وهنـــي وحنـــو ذلـــك فيمـــا بيـــنهم
 وحنوها.

 ،ألنــه خيتلـف علــى حسـب الدولــة والوضـع فيهــا اجتهـادعلـى كـل حــال يف دولـة غــي دولـة اإلســالم حمـل 
 .فهي حمل اجتهاد ال يطلق القول فيها

ح بعض طلبـة العلـم بـبعض اجلماعـات للنظـر إىل أخطـاء أتباعهـا ال بـالنظر إىل مناهجهـا يقد يقول:  /6
 فهل هذا من اإلنصاف ؟

اجلاهليـــة إذا كـــان يقـــدح يف مجاعـــة مـــا أو بفئـــة مـــا بفعـــل بعـــض أهـــل اجلـــواب: أن هـــذا مـــن جـــنس فعـــل 
اهلية لكن شك أن هـذا دون النظر فيما هم عليه، هذا من جنس فعل أهل اجل ،األتباع دون النظر يف املنهج

يف املناهج فإذا كان صوابا كان من اتبع تلك املناهج وخالف فيها  ،املنهاج مذموم والواجب النظر يف األصل
 .هدىطأ كان التابع واملتبوع على غي يكون هو املخطئ وإن كانت تلك خ

 هناك من يقول املخاريق أربعة أقسام :هذا آخر سؤال، يقول:  /9
 بياء.املعجزة لألن

 والكرامة لألولياء.
 واألحوال الشيطانية للسحرة واملشعوذين.

 والرابعة الفراسة لألذكياء؟
 ،السـنة واجلماعـة مـن جـنس الكرامـات، كرامـات األوليـاء فهـي داخلـة  تهـا أهلاجلواب: أما الِفراسة عند 

فهـــي  ،أبـــواب كرامـــات األوليـــاء هلـــذا يـــذكرون أبـــواب الِفراســـة اإلميانيـــة وأنـــواع الفراســـة الثالثـــة يـــذكروهنا  ـــت
 عندهم ليست قسما رابعا وإمنا هي من أقسام الكرامات.
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 (31)وصلى اهلل على سيدنا حممد ،أسأل اهلل جل وعال يل ولكم االنتفاع واهلدى والسداد
 سلمسخهر

 ل وأنسل فأني  ل   )لمساأمل لم للعل ولمعب ون( ى ك لمده   فل لممق إذل هللبقول إم   لمضعسل  ىكب
 .للزلت [52]األنعام:﴾وت ت ىتْطُ ْد لماِهزهت زتْدُز نت اتلذاُولْ ﴿ىعلم  

ذ  ل متذل ﴿لابق لمضعسل  كق م  )لمساأمل لم لمال ولمعب ون( ل هللخد   م  زة  لط ن   ذلنت هت ذْ متْ  كت
 .[11]األحقاف:﴾هللتبذتُق نتل ِإمتْ  ِ 

 قة   وهل زعةس ن.)لمساأمل لمالدهللل ولمعب ون( ىم زف كخلو ل  مه لعد مل ز
فذت تزْذذذا  مِةاذذذِهزهت ﴿)لمساذذذأمل لماذذذللعل ولمعبذذذ ون( ى ذذذن ف لمكخذذذ  لمبلطةذذذل وناذذذبخول إمذذذ  ل  كق مذذذ  

ل ِمْه ِزْنِد لمةا ِ   .للزل[09]البقرة:﴾زتْكخُُب نت لْمِكختلوت لِأتْزِدزِوْل نُلا زذتُق ُم نت هتهت
قتذلُم ل نُذذْسِمُه ﴿إ  لمذه  مذ  طذل سخول كق مذ  )لمساأمل لمرلمنل ولمعب ون( أنول   زقبةذ ن مذه لممذق 

نتل  [91]البقرة:﴾ِلستل أُنِي ت زتةت ذْ
 سلمب حر

احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وعلــى آلــه وصــحبه ومــن اهتــدى  ،بســم اهلل الــرمحن الــرحيم
 هبداه.

  .اللهم إنا نسألك علما نافعا وعمال صاحلا وقلبا خاشعا وعينا دامعة
 هدنا فيما اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك هندي من تشاء إىل صراط مستقيم.اللهم ا
  .ممن آمن حق اإلميان واتقى حق التقوى وصدق حق التصديق اجعلنااللهم 

 ويطلبون به ما عند إنك ويل ذلك وإنك مسؤول.اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون العلم ابتغاء وجهك 
 ما توجهنا.فيما تقلبنا وأين نفسنا طرفة عنياللهم ال تكلنا أل

 أما بعد:
يعين اخلصال اليت كان عليها أهل اجلاهليـة مـن املسـائل املهمـة لكثـرة  ؛فهذه املسائل من مسائل اجلاهلية

- لمساأمل لم للعل ولمعب ونفذكر املسألة الرابعة والعشرين قـال ) ،يف هذا الزمان ومن قبلهيف ذلك الواقعني 
ىذذ ك لمذذده   فذذل لممذذق إذل هللذذبقول إم ذذ  لمضذذعسل  ىكبذذ ل  -ليــة ومــن مســائلهمأهــل اجلاهيعــين مــن خصــال 

لِ  وتلْمعتِبذذذذذلِّ زُ ِزذذذذذُدونت  طْذذذذذُ دوت ت ىت ﴿ وأنسذذذذذل فذذذذذأني  ل  جذذذذذا وزذذذذذ  ق مذذذذذ  لماذذذذذِهزهت زتذذذذذْدُز نت اتلذاُوذذذذذْل لِلْمغتذذذذذدت
ذذ ُ  , هم مــن ذوي اجلــاهئمــة يف الكبــار فــيوهــذه اخلصــلة مــن خصــال أهــل اجلاهليــة كانــت قا ([52]األنعــام:﴾وتْجوت

                                                 
 انتهى الشريط اخلامس. (11)
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من كبار جاهلي العرب, ومن كبار اجلاهلية يف األمم األخـرى مـن  ،سةئاوذوي الر  ،وذي الشرف ،وذي املال
  .اليهود والنصارى وغيهم

أو ألجـل عقلـه يف فئتـه فإنـه يـدخل  ،أو ألجـل علمـه ،جاهـهألجـل  إمـا فإن املرء إذا كان مقـدما مرفوعـا
  .-والعياذ باهلل- فخ فيه ح  جيعله متكربا على احلقإليه الشيطان من هذه اجلهة وين
ذ ُ ) وذكر قول اهلل جل وعال لِ  وتلْمعتِبلِّ زُ ِزُدونت وتْجوت وهـذه اآليـة  ،(وت ت ىتْطُ ْد لماِهزهت زتْدُز نت اتلذاُوْل لِلْمغتدت

نا اجعل لنا جملسـا ختص ـ  :ذكر املفسرون يف سبب نزوهلا عدة روايات جمملها أن املشركني قالوا لرسول اهلل 
ولكـن هـذا  كر يف بعض الروايـات وسـلمان،ا, وذ  ب: خبابا وبالال وصهييعنون .هؤالء األعبدال جنلس مع  ،به

إىل ذلـك  رسـول اهلل  , جملسا ختصنا به, اجعـل لنـا جملسـا ختصـنا بـه, فمـال  ليس قيد ألن هذه اآلية مكية
لِ  وتلْمعتِبذلِّ وت ت )فـأنزل اهلل جـل وعـال  ،بـذلك بقلبـه وهـمّ  وت ت )وقولـه هنــا  ،( ىتطْذُ ْد لماذِهزهت زتذْدُز نت اتلذاُوذْل لِلْمغتذدت
وإمنا هّم بأن خيص أولئك  ،هلم طردن فهو مل يقع منه  وإالّ  ،ة والسالمبه عليه الصال يعين ما هم   (ىتْطُ ْد لماِهزهت 

وكـان ذلـك مـن رسـول اهلل عليـه الصـالة  ،فعـةليسـوا كأولئـك يف الشـرف واجلـاه والر هـم من بني املؤمنني الـذين 
فطمـــع  ،ر، كبـــار اجلـــاه، ذوو نفـــوذ وذوو أمـــر مطـــاعأولئـــك كبـــار القـــد   وأنّ  ،والســالم طمعـــا يف إســـالم أولئـــك

قبــل شــرطهم بــأن خيصــهم ويســتنكف ويطــرد أولئــك النفــر املــؤمنني الــذين ليســوا  ف ،يف هــدايتهم رســول اهلل 
  .فأنزل اهلل جل وعال هذه اآلية ،ة وحنو ذلككأولئك يف اجلاه والرفعة والرئاس

أولئــك املشــركني   ، مــن أنّ منــه اســتدالل الشــيخ رمحـه اهلل تعــاىل ظــاهر ،كــر يف ســبب النـزولوهـذا الــذي ذ  
شـركوا أولئـك التكـرب عـن أن ي   من احلضور إىل جملس رسول اهلل  مكانوا يرغبون يف استماع احلق وكن منعه

 ،، أو حنــو ذلـــك، فكرهــوا أن يشــاركوهم يف جمالســـهما إمــا فقــراء وإمـــا مــوايل، عبيــدلــذين كـــانو النفــر املــؤمنني ا
اجعــل لنــا جملســا  :أولئــك حــ  إنــه ذ كــر أن بعضــهم قــاليكــون فيــه و  وكرهــوا أن حيضــروا عنــد رســول اهلل 

 هذا يدل على ما يف داخل صدورهم من التكرب واألنفـة, نا،تعرف به العرب مفضل نا.تعرف به العرب مفضل
قـال جـل  ،واحلق إمنا يكون مع الذين مييلون له, ال يكون مع املتكربين, وهلـذا أولئـك ال ينفـع فـيهم مثـل هـذا

ذ  لس﴿وعال ُهذْل ُمْعِ ُوذ نت  (32)روتمتذْ  زتِةذلت لمةاذُ  ِفذ ِوْل هت ذْ تهلْلذستعتُوْل وتمتذْ  أتهلْلذستعتُوْل متخذت تماذ ل وت يعـين  [21]األنفـال:﴾ ت
متخذت تماذ ل ) ،جـل وعـال ألمسعهـم ولـو أمسعهـم احلـق واهلـدى كمـا ي سـمعه مـن ينتفـع بـهلو شـاء اهلل أهل الكتاب، 
وهذا الذي منع كثـيا مـن اجلـاهليني  ،ولكنهم ينسلخون عنه تكربا وأنفة ،ألهنم يعلمون احلق (وتُهْل ُمْعِ ُو نت 
حـ  تنازعنـا : قـالحيـث  ،من الدخول يف اإلسالم، تعرفون كلمة أيب جهل املشهورة يف ذلك من كبار قريش

حنــن وبــين هاشــم الشــرف، فقــالوا فتصــدقوا وتصــدقنا، وحنــروا وحنرنــا، وبــذلوا وبــذلنا حــ  إذا كنــا كفرســي رهــان 
هــذا يــدل علــى أن  أحــد، ال واهلل ال نــؤمن بــه أبــدا. قــالوا منــا رســول يأتيــه الــوحي مــن الســماء ولــيس مــنكم

                                                 
 .لو شاء اهلل جل وعالالشيخ حفظه اهلل قال:  (12)
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مـــنعهم مــن ذلـــك أن يكـــون النـــيب عليـــه  ،الضـــعفاءومـــنعهم الــدخول يف احلـــق ســـبق  ،أولئــك تركـــوا قبـــول احلـــق
  .الصالة والسالم أقبل على أولئك النفر تكربا منهم وأنفة

نخسـر فبـع هـذا النـيب األمـي نتّ ويقولون كيـف  ،كان فيهم ذلك وكانوا خيفون احلق  ، اليهودكذلك اليهود
اهلل تعـاىل يف بيـان سـبب تبـديلهم  وهـذا سـيأ  إن شـاء ،مالنا واخسر جاهنا واخسر مـا يبذلـه لنـا ذووا األمـوال

 ل عليهم.لكتب وتبديلهم املنز  ا
وهـذا دخـل ووجـد يف هـذه األمـة كمـا  ،هذه اخلصلة كما رأيتم، هذه سببها ما يقـع يف النفـو  مـن التكـرب

جـد يف هـذه األمـة املنتسـبني إىل اإلسـالم و  ، «مخخذبعه هللذنه مذه كذلن قذبةكل»قال النيب عليه الصالة والسالم 
كـل أولئـك الـذين سـبقوا إليـه   أن   من قبول احلق التكرب واألنفة  إىل اإلسالم، فكثيا منهم منعهملتمسكنيقبل ا

أولئــك الكبــار الحقــني، يكــون هــم الــذين ســبقوا وهــم الــذين تقــدموا يف احلــق ويكــون ذلــك الكبــار تــابعني، 
هـم الـذين  ،الـذين يتقـدمون النـا  والكبار وذوو اجلاه وذوو السمعة وذوو الرئاسة دائما حيبون أن يكونوا هـم

مهــتهم ملــا جعــل اهلل جــل وعــال يف قلــوهبم مــن  فــإنّ  ،يســبقون ولــو كــان ســبقهم يف غــي احلــق ويف غــي اهلــدى
مــة البـــدع يف وهـــذا ظــاهر يف كثــي مــن أئ ،الضــالل ومــن تــرك اهلــدى لــو كـــان ذلــك يف غــي الصــواب ســلكوه

، ملـا أوتـوه مـن ملا أوتوه مـن عقـول ،شرف ذووا رفعةأهنم ذووا خوا للحق ألهنم يعتقدون اإلسالم، فإهنم مل يرذ
 ،فكيــــف مييلــــون للحــــق مــــع أن الــــذين اتبعــــوه هــــم الــــذين يســــموهنم أهــــل الظــــاهر ويســــموهنم حشــــوية ،فهــــم

  .نباهة وال بذوي عقولبذوي متنوعة تؤول مجيعا و تمع مجيعا يف أهنم ليسوا  بأمساءويسموهنم 
يصـعب  البـدع كـان كثـيا مـنهم يعلـم احلـق ولكنـه أهـلالكبار يف اإلسـالم مـن فإذن أولئك الذين كانوا من 

وهـذا جيـر  ،ضـعيفة عنـدهيصعب عليه أن يرتكـه لـذوي عقـول  ،ه من املنزلة والرفعةل   ه من أجل ماعليه أن يرتك  
أبتلــي بإتبــاع تــراه يف كثــي ممــن  وال ،وال يكــون متبوعــا ،يكــون مــبجال وال ،وال يكــون مرفوعــا ،مدّ قــي   إىل أنــه ال

 ،فإنـه يصـدهم األتبـاع ،عهـم تقـوى وخـي مـن اهلل جـل وعـالومل يكـن م ،النا  هلم إذ مل يكـن معهـم إنصـاف
 ،ن النفس إذا وجدت من يتبعهاإف ،أن يقبلوا احلق على يصدهم كثرة من يتبعهم ،مهمظيصدهم كثرة من يع

رتك رفعـــه فإنـــه رتك تعظيمـــه أن ي ـــأن ي ـــمث كـــان الســـبيل يف قبـــول احلـــق والرضـــوخ لـــه  ،إذا وجـــدت مـــن يعظمهـــا
ر يف الــذين ركبــوا هــواهم يف هــذه األمــة يف أصــناف شــ   ث ــوهــذا ك   ،يصــعب جــدا مــن النفــو  أن تقبــل ذلــك

 أينما توجهت وجدت ذلك. ،كثية
 ،هلــم نصــيب يف مشــاهبة اجلــاهليني يف ذلــك فإنــهفــإذن كــل مــن مل يقبــل احلــق ألجــل التكــرب واألنفــة  

تـرك قبــول احلـق ألجــل سـبق الضــعفاء أو ألجـل تقــدمهم أو ألجـل أهنــم أخـص لصــاحب  وهـذا يـدل علــى أن
بــل قــد يكــون خمرجــا مــن امللــة إذا كــان فيــه عــدم قبــول أصــل  ،مــن الكبــائر -والعيــاذ بــاهلل– هــذاالــدعوة فــإن 

 مثل ما حيصل من كبار علماء املشركني يف هذه األزمان املتأخرة. ،الدين
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بعلماء هذا الوقت  يسّمونالذين  من كرها بعض من هلم صدارة وهلم رفعةومن األمثلة يف ذلك اليت ذ 
يكونون معظمني من و جد، ممن هم معظمني للشركيات معظمني لألضـرحة واملـوتى وحنـو ذلـك، حيـث جـرى 

فكـان ممـا قـال  ،وهـو مـن كبـار علمـاء بلـده ،بيين وبينه حديث ومناقشة حول أهل اإلسالم والتوحيـد والشـرك
هـو تـويف –زق فال تقطعـه عمـن يـأ  إليـه، مث قـال نصـه أنه قال هذا سبيل من سبل الرّ  ،يقة األمريف بيان حق

 قال أترك النا  تعيش.، ولكن كما ولكن التكفي صعب، كون مبتدعة نعم ،نعم الذي تقول حق -اآلن
ا هــذ ،وهــذا ألنــه معظــم يف طائفتــه، صــعب أن يــرتك ويســحب منــه كــل مــا اكتســبه يف حياتــه الطويلــة

يصــعب عليــه ف ،صــعب علــى النفــو  خاصــة يف أنفــس كبــار الســن، يعــين مــن دخــل يف الكهولــة وحنــو ذلــك
 نفسيا هذا.

فــإذن نســتفيد مــن هــذا أن هــذه اخلصــلة مــن خصــال أهــل اجلاهليــة كثــية تأملهــا  ،إذا تبــني لــك ذلــك
يف حنــو ذلــك، هــذه  ،مــراءيف امللــوك، يف األ ،يف الرؤســاء يف ذوي الــرتف، ،يف األغنيــاء ، ــدها يف هــذه األمــة

الـدخول فيـه  صون احلق ألجل من اتبعهم ويرفضـونفإهنم تراهم يتنقّ  ،موجودة فيهم إال ما شاء اهلل جل وعال
 ألجل حال من دخل فيه.

على أهل العلم أن يعتنوا بالصفوة الـذين أقبلـوا علـى  ،أيضا ننبه إىل أن على أهل الدعوة، على الدعاة
يقطنـــون مـــع غـــيهم  ف وذوي الرفعـــة إال إذا كـــان أولئـــكلتفـــات إىل ذوي الشـــر وا االوأن يرتكـــ ،اهلل جـــل وعـــال

هــذا مــن الــذي  فــإنّ  ،أمــا أن يقبــل علـى أولئــك ويــرتك الــذين يريــدون وجــه اهلل جـل وعــال ،ويقبلـون مــع غــيهم
لِ  وت ت ىتْطُ ْد لماِهزهت زت ﴿هنى عنه النيب عليه الصالة والسالم قال جل وعال يف سورة األنعام  ْدُز نت اتلذاُوذْل لِلْمغتذدت

ه أهنم أهل اإلخـالص أهـل طمـع فيمـا عنـد اهلل جـل وعـال ال يريـدون نبّ ، [52]األنعام:﴾وتلْمعتِبلِّ زُ ِزُدونت وتْجوت ُ 
أن يطرد هؤالء من أجلهم أهنم  وهذا فيه تنبيه إىل أن أولئك الذين هّم رسول اهلل  ،إال وجه اهلل جل وعال

ذلِلِوْل ِمذْه ﴿هلم مقاصد أخر يف ذلك، قـال جـل وعـال   جل وعال، أنهال يريدون وجه اهلل متذل زتةتْ ذكت ِمذْه ِحات
ذذْل و فذتختطْذذُ دتُهْل فذتختُكذذ نت ِمذذْه لم اذذلِمِس هت  ذذلِلكت زتةتذذْ ِوْل ِمذذْه شت ذذْل و وتمتذذل ِمذذْه ِحات وهــذا فيــه النهــي ، [52]األنعـام:﴾شت

ذذكت متذذ ت لماذذِهزهت زتذذْدُز نت اتلذاُوذذْل ﴿ وكــذلك قــال جــل وعــال يف ســورة الكهــف ،الشــديد عــن ذلــك وتلْصذذِبْ  نذتْسات
نْذ تل ُوْل ُى ِزُد زِزنتلت لْممت تلِ  لمدُّ نتلكت زتنذْ لِ  وتلْمعتِبلِّ زُ ِزُدونت وتْجوتُ  وت ت ىذتْعُد زت ذْ قـال املفسـرون ، [28]الكهف:﴾لِلْمغتدت

نْذ تليف قوله )   .ن فدخول أولئك وجملالسة أولئكلتزيّ تريد ا يعين( ُى ِزُد زِزنتلت لْممت تلِ  لمدُّ
وإذا كــان  ،فعلــى الــدعاة أن يكــون مههــم إيصــال احلــق ،وهــذه خصــلة نفســية تــدخل يف قلــوب كثــيين

خلـواطر بعـض ذوي الشـرف وذوي  هناك يف إيصال احلـق فيـه شـيء مـن تـرك مـا أمرنـا اهلل جـل وعـال بـه رعايـة  
إال إذا كــان مث  مصــلحة  ،ب العلــم، ال يقبــل العــامل بــذلكال يقبــل طالــ ،فــال يقبــل الداعيــة ،اجلــاه وحنــو ذلــك

هـذا لـه حـال آخـر، أمـا أن  ،كما كان النيب عليـه الصـالة والسـالم يفعـل يف املدينـة مـع رؤسـاء الوفـود  ،راجحة
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جملـس مـع اخلاصـة ن ال جيلس مع أولئك، مـع هـؤالء، وأن يكـون هلـم أشرتط على صاحب الدعوة أو العامل ي  
 هذا هو الذي هنى عنه النيب عليه الصالة والسالم.من ذوي الشرف، ف

علـى بطـالن احلـق، يسـتدلون علـى يعـين املسألة اليت تليها أهنم يستدلون على بطالن مـا جـاء بـه النـيب 
ذبذتُق نتل ِإمتْ ذ ِ ﴿بطالنه سـبق الضـعفاء كقولـه  ذ  ل متذل هللت ذلنت هت ذْ ، هـذه املسـألة مسـألة اسـتدالل [11]األحقـاف:﴾متذْ  كت

  .ففي األوىل طلب ذلك ويف الثانية يستدلون على بطالن احلق ،األوىل مسألة طلبواملسألة 
أولئــك  ،أولئــك األعبــد ،األوىل يريــدون مســاع احلــق ولكــنهم طلبــوا أن ال يكــون معهــم أولئــك الضــعفاء

ويلحقهـم شـيء مـن  ،ألهنـم يلحقهـم نقـص ؛الذين ليسوا من ذوي اجلـاه ومـن ذوي الشـرف ومـن ذوي الرفعـة
  . إذا جلسوا يف جملس فيه أولئك األعبد واجلميع على حد سواءالتعيي

اســتدالل علــى بطالنــه يعــين  -نو أعــين املســألة اخلامســة والعشــر -قــال رمحــه اهلل تعــاىل يف هــذه املســألة 
علـــى بطـــالن احلـــق بســـبق الضـــعفاء، يســـتدلون علـــى بطالنـــه بســـبق الضـــعفاء كمـــا قـــال جـــل وعـــال يف ســـورة 

مِةاذِهزهت قولـه هنـا )، [11]األحقـاف:﴾ِهزهت كتستُ ول مِةاِهزهت آمتُن ل متْ  كتلنت هت ذْ  ل متل هللتبذتُق نتل ِإمتْ ذ ِ وتقتل ت لما ﴿األحقاف 
( الالم هنا مبعىن )عن( يعـين وقـال الـذين كفـروا وتقتل ت لماِهزهت كتستُ ول مِةاِهزهت آمتُن لآمنوا )عن الذين  ( يعينآمتُن ل

ل ِإْفذذك  ﴿ا مــا ســبقونا إليــه، قــال جــل وعــال كــان خــي   عــن الــذين آمنــوا لــو ذذهت ذذ ذتُق ُم نت هت ِإْذ متذذْل زذتْوختذذُدول لِذذِ  فتات وت
  .فهم استدلوا على بطالن ما جاء به النيب عليه الصالة والسالم بسبق الضعفاء، [11]األحقاف:﴾قتِدزل  

أخـذه الـذين لـيس هلـم  ألنـه إمنـا ؛وهذه املسألة غي املسألة اليت مـرت معنـا أهنـم يسـتدلون علـى بطالنـه
لتذذلِد  ﴿حيــث اســتدل علــى ذلــك بقولــه تعــاىل يف ســورة هــود  ،ملــا ســبق مــن املســائل ظولــيس هلــم حــ ،عقــول
هنــا يســتدلون علــى الــبطالن بســبق هــؤالء،  ،غــي فهــممــن غــي تــدبر و مــن وأولئــك دخلــوا  ،[20]هــود:﴾لمذذ اْأ ِ 

هذا دليل على أنه ليس حبق، ألنه  ،كوهنم سبقوا ،فهؤالء كوهنم سبقوا وهم أراذلنا وهم من ليسوا بذوي فهم
 .الكبارمن لو كان حقا ألخذه ذووا العقول وأخذه ذووا الشرف وأخذه ذووا الفهم من املأل 

علـى  االسـتداللبيهة باملسـألة الـيت سـلفت مـن قبـل لكـن هـذه يف شـوهـي  ،هذه املسألة واضحة املعىن
 .وإمنا استدالل حبال الضعفاءبق وتلك ليست استدالال بالسبق البطالن بالسّ 
 (لمالدهللل ولمعب ون ىم   كخلو ل  مه لعد مل زقة   وهل زعةس نقال )

وهـــذا  ،هـــذه اخلصـــلة الـــيت هـــي  ريـــف كتـــاب اهلل مـــن بعـــد مـــا عقلـــوه هـــي يف اليهـــود يف بـــين إســـرائيل
عرفـوا أنـه  النـيب  اصفة واضـحة جليـة فلمـا رأو  ،يف التوراة التحريف للكتاب عي أهنم وجدوا صفة النيب 

ذذل تُهْل متذذل زت تفُذذ ل  ﴿ ،وكــانوا مــن قبــل يســتفتحون علــى الــذين كفــروا ،وأنــه هــو نــيب األميــني ،هــو املــدعو ذذل جت فذتةتسا
فسـأل اليهـود  املشـركون  ،أنه ربعـة أكحـل العينـني جعـد الشـعر ، وكان من صفة النيب [89]البقرة:﴾كتستُ ول ِل ِ 

جنــد صــفته يف كتابنــا أنــه طويــل أزرق  :قــالوا ؟النــيب األمــي الــذي خيــرج ،يف مكــة مــا  ــدون يف صــفة النــيب 
أهنـم فحرفوا وهـذا معـىن قولـه  ،غي الوصف الذي جاء يف التوراةبفوصفوه  ،أو حنو ذلك .العينني سائل الشعر
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، مـن بعـد مـا فهمـوه، كمـا قـال جـل وعـال يف ه، يعـين مـن بعـد مـا عرفـو (11)حرفوا كتاب اهلل من بعد مـا عقلـوه
ذذل زذتْع ِفُذذ نت أتلْذنتذذل تُهْل وتِإنا ﴿اآليــة األخــرى يف ســورة البقــرة  نتذذلُهْل لْمِكختذذلوت زذتْع ُِف نتذذُ  كتست  (34)رفت ِزق ذذلسلماذذِهزهت آىذت ذْ

ُوْل مت تْكُخُس نت لْممتقا وتُهْل زذتْعةتُس نت  ويعرفون أن ما أنزل إليه حق كما يعرفون  ، يعرفون النيب [146]البقرة:﴾ِمنذْ
نتلُهْل لْمِكختلوت زذتْع ُِف نتُ  كتستل زذتْع ِفُذ نت أتلْذنتذل تُهْل )احلق ولكنهم كتموا  ،ال يلتبس عليهم ذلك أبناءهم لماِهزهت آىذت ذْ

ُوْل مت تْكُخُس نت لْممتقا وتُهْل زذتْعةتُس نت   عىن  ريفهم لكتاب اهلل.مظاهر يف  وهذا ،(وتِإنا فت ِزق ل ِمنذْ
أما من يبق فإهنم حرّفوا   ،نواع من التحاريف وسبقها أنواع من التحريفهذه اخلصلة يف اليهود تبعها أ

فــإن  ريــف التــوراة  ،يعــين الــذي أنــزل علــيهم، حرفــوا تــارة حبــذف بعــض مــا جــاء فيــه ؛كتــاب اهلل جــل وعــال
 واإلجنيل ألهل العلم فيها مذاهب:

 ا و اة مبعـىن أزالـوا األلفـاظ وتركـمـا حرّفـوا التـور  موأهنـ دون اللفظ، منهم من يرى أن التحريف يف املعىن
شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  ]يرمي[ هذا املعىنإىل و  ،وإمنا حرفوها من جهة املعىن والتفسي ،بعضا وحموا بعضا

يقــول إن التحريــف إمنــا هــو  ريــف املعــىن، أمــا التــوراة فــإهنم مل يغــيوا ألفاظهــا كمــا  ،ســلف لــه مــن أهــل العلــم
ورامـوا  «كخلو ل  لم جل»وقال للنيب عليه الصالة والسـالم  ،د بني الذين زنيايستدل على ذلك بقصة اليهو 

فـأتوا بـالتوراة فوضـعوا أصـابعهم علـى هـذا  ،أهنـا يف التـوراة أن يغي ح  أتى عبد اهلل بن سالم فأخرب النيب 
 فـع يـده فوجـدها كمـا أخـربفر  .م ر ه  فليفع يـده فـإن اآليـة  تـه :فقال عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه ،املوضع

 .ه عبد اهلل بن سالمب
ىن وهـــذا مـــن فعـــل كـــتم للحـــق  ريـــف يف املـــ  هولكنـــ ،هـــذا نـــوع مـــن التحريـــف لـــيس  ريفـــا يف اللفـــظ

 .هلذا كان شيخ اإلسالم يرى أن التحريف كان يف املعىن ،األحبار
ا أشـياء وتركـوا أشـياء بزيـادة ونقصـان وزادو  اظفـوقال آخرون من أهل العلم إن التحريف كان يف األل

 .وحذفوا أشياء
 أن التحريــــف الــــذي حصــــل يف التــــوراة جيمــــع  -وهــــو القــــول الصــــحيح فيمــــا يظهــــر-وقــــال آخــــرون
زادوا يف التـوراة أشـياء مـن أقـوال أهـل العلـم فيـه  ،للمعـىن  ريـفومنـه مـا منه ما هو  ريـف لأللفـاظ  ،األمرين

جعلـوا فيهـا قصصـا  ،صـيل حـ  جعلـت مـن كـالم اهللأبيـل التوزادوا فيها أشياء هـي مـن ق ،من أقوال أحبارهم
 زادهـا علمـاؤهم حـ  جعلـت مـن التـوراة،  ؛جعلوا فيه أخبار هي ليست من أصل التوراة ولكن زادوهـا ،طواال

 ريـف يف املعـىن بـأن  ، ريـف بـاملعىن ،ومنه ما هو  ريف باملعىن الذي حصل من كتب املتقدمة نـوع  ريـف
ُهذذْل ﴿ذي جــاء علــى غــي مــا يعلمــون تفســيه كمــا قــال يفســر الكــالم الــ ذذقا وت ُوْل مت تْكُخُسذذ نت لْممت وتِإنا فت ِزق ذذل ِمذذنذْ

 حيذفون، يضعون أشياء زائدة.  ،ومنه ما هو  ريف يف اللفظ ي زيدون وينقصون ،[116]البقرة:﴾زذتْعةتُس نت 
                                                 

،ت لمةاِ  ﴿اآلية هي  (33)  .[05]البقرة:﴾نُلا ُزمت ُِّف نتُ  ِمْه لذتْعِد متل زتقتُة ُ  وتُهْل زذتْعةتُس نت زتْاستُع نت كت ت

 الشيخ حفظه اهلل قال: كثيا.(14)
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مبعـىن احلـذف واضـح موجـود، ألن التحريـف  ؛وهذا جيمع القولني السابقني وهو الظـاهر وهـو الصـواب
فيهـا أشـياء  ،نسـب علـى أهنـا منزلـة مـن عنـد اهلل جـل وعـالففي التوراة أشياء ويف اإلجنيل أشـياء ال ميكـن أن ت  

  ،فيهــا أشــياء ال يصــح وال جيــوز أن تنســب هلل جــل وعــال ،زىن والعيــاذ بــاهللالــىن و اخلــشــركية فيهــا أشــياء فيهــا 
بـل فيهـا  ،ضـحة، حيـث فيهـا مـثال يف التـوراة قـال موسـى وقـال فـالنكذلك فيها أشياء من كـالم علمـائهم وا
كــذلك   ،ونقــصيــد فيهــا وهــذا ظــاهر ألنــه زِ  ،وكــذلك يف اإلجنيــل ،نســبة أقــوال ملــن بعــد موســى عليــه الســالم
 . ريف املعىن ألهنم فسروها بغي تفسيها

هتــني اجلألمــة يف هــذا الــذي حصــل ألولئــك مــن جهــة  ريــف املعــىن و ريــف اللفــظ مل حيصــل هلــذه ا
ذلِف ُ نت ﴿وذلك ألن القـرآن حمفـوظ قـال جـل وعـال  ِإناذل متذُ  متمت ، الـذكر هـو [9]احلجـر:﴾ِإناذل نتْمذُه نذتياْمنتذل لمذهِّْك ت وت

أو ينقص، حفظـه اهلل جـل وعـال مـن التحريـف والتبـديل ألنـه ال ديـن أن يزاد فيه القرآن حفظه اهلل جل وعال 
وملا كـان القـرآن حمفوظـا مل يتطـرق إليـه  ريـف  ،عد حممد عليه الصالة والسالمبعد دين اإلسالم، وال رسول ب

 ،وهــذا هــو الــذي شــابه فيــه هــذه األمــة اليهــود ،التحريــف يف معنــاه ،وإمنــا كــان التحريــف يف تأويلــه ،يف لفظــه
صـرفونه ولكـنهم حيرفـون ذلـك وي ،فإهنم يعلمـون أنـه مـن احلـق كـذا وكـذا ممـا جـاء يف القـرآن وجـاءت بـه السـنة

وكـل  ،وهـذا هـو الكثـي يف هـذه األمـة ،وعما دل عليـه إىل أقـوال أخـرى تنصـر مـذاهبهم ،عن عانيه الالئقة به
فني ملعنـاه متبعـني ملـا أهل األهواء وأهل البدع وأهل اخلرافة وأهل الشعوذة جيدون يف القرآن ما يستدلون به حمر  

 هم من أهل امللل.ر شاهبوا به اليهود ومن شاهبهذا القد   ،تشابه منه
علـى صـفات اهلل جـل  لتماشـتمؤولة الصـفات مـن نفـي ظـواهر اآليـات الـيت ما يكثر عند مثال ذلك 

  .وحيرفون املعىن إىل معىن آخر خمرتع من عند أنفسهم ،وعال
ستِه لمذذ احْ )القــوم يفســرون   ــد أنّ  (35)﴾ِه لمذذ اِح لِ ِلْاذذِل لمةاذذِ  لمذذ اْحست ﴿يف القــرآن  مثالــه عنــد أول آيــة

وإمنـا  ،حقيقـة ويقولـون إن الرمحـة هنـا ليسـت يف حـق اهلل جـل وعـال ،( مبا خيـرج اشـتماهلما علـى الرمحـةلم اِح لِ 
يراد بالرمحة هنا جماز عن اإلهلام, جماز عن اإلحسان, وهذا من أنـواع التحريـف؛  ريـف املعـىن, كـذلك يـأتون 

 اســـتوىلويقولـــون إن اســـتوى مبعـــىن  ،يف آيـــات (36)﴾شِ نُذذذلا لهلْلذذذخذت ت  زتةتذذذ  لْمعتذذذ ْ  ﴿ إىل مثـــل قولـــه جـــل وعـــال
  .فيزيدون فيه

فـإن اليهـود قيـل هلـم قولـوا حطـة  ،)نون( اليهودي ـوهلذا قال بعض أهل العلم ما أشبه )الم( اجلهمي ب
 .مي قيل له قولوا استوى فقال استوىلهواجل ،فقالوا حنطة أو قالوا حبة يف شعرة

ل العلـــم مـــن حـــاول أن يضـــلل عـــن معـــىن الظـــاهر الـــذي جـــاء بـــه ويشـــاهبهم مـــن قـــال بقـــوهلم مـــن أهـــ 
مــن مثــل مــا جــاء يف تفســي االســتواء عنــد ابــن  ،نصــوص الصــفات يف القــرآن ويصــرف ذلــك إىل معــان أخــر

                                                 
 .17، النمل:1الفا ة:(15)
 .4، احلديد:4، السجدة:59، الفرقان:2، الرعد:1، يونس:54األعراف: (36)
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إن االســتواء يــأ  عنــد العــرب علــى ةســة عشــرة  :حيــث قــال “عارضــة األحــوذي”العــريب املــالكي يف كتابــه 
 –ثبت أي هذه املعاين املراد؟ وهذا غلط, وهو من التحريف؛  ريـف املعـىن فنقول للم: وقال . فساقها،معىن

فتذذِإذتل لهلْلذذخذت تْزلت ﴿ألن اســتوى يف لغــة العــرب ال تكــون إال مبعــىن واحــد وهــو مبعــىن عــال وارتفــع  ؛-والعيــاذ بــاهلل
 .يعين علومت عليه وارتفعتم عليه[، 28]املؤمنون:﴾أتْنلت وتمتْه متعتكت زتةت  لْمُسْةكِ 

املعتزلــة مــثال اســتدلوا بقــول اهلل جــل ف وهــذا كثــي أيضــا يف أبــواب القــدر وأبــواب اإلميــان وحنــو ذلــك. 
ذ ِّاتلو فتِسذْه نذتْسِاذكت ﴿وعال  علـى أن العبـد هـو الـذي يفعـل املعصـية و أن اهلل  [،09]النسـاء:﴾وتمتل أتصتذللتكت ِمذْه هللت

وحنـو  [،08]النسـاء:﴾ُكاٌّ ِمذْه ِزْنذِد لمةاذ ِ   (37)رُقاْ س﴿ جل وعال ال خيلق فعله هذا ويعرضون عن قوله جل وعال
  .ذلك

ـــزان ،كـــذلك يف أبـــواب اإلميـــان بالغيـــب حرفـــوا النصـــوص ويف القـــرآن إثبـــات  ،ففـــي القـــرآن إثبـــات املي
أن هناك صحف تتطاير ومـنهم مـن يأخـذ صـحيفته بيمينـه ومـنهم مـن  ؛ويف القرآن إثبات الصحف ،الصراط

يؤمنــون بالغيبيــات مــن العقالنيــني مــن املعتزلــة ومــن شــاهبهم ال يؤمنــون بــذلك  القــوم الــذين ال ،يأخــذ بشــماله
  .وحيرفونه عن معناه

فــــإهنم يــــأتون إىل دالئــــل التوحيــــد الــــيت يف القــــرآن  ،كــــذلك املشــــركون الــــذين يؤيــــدون الشــــرك واخلرافــــة
هلل جل وعال وجيعلوهنا دعوة املشركني يدعون غي ا يأتون مثال إىل اآليات اليت فيها أنّ و وحيرفوهنا عن معناها, 

وخيرجون من ذلك عبادة األوثـان  ،ألهنم متربكون يف العبادة األصناموخيصون شرك املشركني  ،األصنام ال غي
  .وحنو ذلك مما جاء موضحا يف القرآن ،أو عبادة الصاحلني

وهلـذا يقـول  ،حيرفـون املعـاين ،واستدلوا من ذلك بدالئل من القرآن وحنـو ذلـكوهذا طفحت به كتبهم 
يـــأتون ب يـــة  .وأمـــا أهـــل البدعـــة فإمنـــا يكتبـــون مـــا هلـــم ،هلـــم ومـــا علـــيهما أهـــل الســـنة: أهـــل الســـنة يكتبـــون مـــ

احلــديث هلــم اســتدلوا بــه وإذا   ،أهــل الســنة إذا كانــت اآليــة هلــمأمــا ف ،وجيعلوهنــا هلــمفيكتبوهنــا, حيرفــون معناهــا 
 ،يكتبوهنا ويذهبون إىل طلب دفع ذلـك اإلشـكالفإهنم  ،كانت عليهم يعين أهنا ت ش كل على ما يستدلون له

إال علــى  اشــتباهجعــل كتابــه فيــه ىل طلــب رفــع تلــك الشــبهة الــيت ضــربت بتلــك اآليــات فــإن اهلل جــل وعــال إ
فيكتبـون مـاهلم ويكتبـون  ،ح  يتميز أولئك الصـفوة الـذين هـم الراسـخون يف العلـم ،العلم أهلالراسخني من 

ة الـــيت علـــيهم يـــدخلون فيهـــا صـــم بـــه علـــيهم إنصـــافا مـــنهم، فـــال يـــدخلون يف األدلـــمـــا يســـتدل اخل مهمـــا علـــي
بـل يأخـذون مبـا دلـت عليـه وجييبـون عـن ذلـك بـأهنم  ،لكي يوافق ما عندهمصرف هلا عن معانيها و  بتحريف

ومحلهــا علــى شــيء ال تعرفــه العــرب مــن لغاهتــا فــإن فكــل مــن صــرف الــدالئل عــن ظاهرهــا  ،إمنــا يرومــون احلــق
 فوا الكتاب من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.دخل يف مشاهبة اليهود الذين حرّ ذلك ي

                                                 
 .الشيخ قال: بل (37)
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 نقف عند هذا، املسألة السابعة والعشرون  تاج إىل شيء من التفصيل تصنيف الكتب الباطلة.
 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد. ،ر كفايةوهبذا القد  
 ]األسئلة[

بــادي الــرأي،  مقــوهلكة أفهــام أهلهــم وعــدم حفظهــم  / )العاشــرة( االســتدالل علــى بطــالن الــدين بقلــ8
 ملاذا يستدلون على البطالن بسبق الضعفاء ؟ ،وهذه املسألة اخلامسة والعشرون سببها قد يشتبه

فتلك املسألة وهـي العاشـرة أن سـبب عـدم قنـاعتهم  ،قليل حظهم ،ألن الضعفاء عندهم قليل فهمهم
املسـألة الثامنـة هـي يف  ،وعـدميوا احلـظ ،قليلوا احلجة ،ليلي الفهمبأن الضعفاء آمنوا به ألن الضعفاء عندهم ق

الضـــعفاء اتبعـــوا، املســـألة الثامنـــة هـــي يف جمـــرد االتبـــاع، املســـألة العاشـــرة يف عقـــول الضـــعفاء، املســـألة هـــذه  أنّ 
تلـك يف االتبـاع وهـذه يف فهمهـم وعقـوهلم وهـذه يف سـبقهم وكـل  ثـالث صـفات؛ اخلامسة والعشرون بالسـبق

وليتأمل الشيخ رمحه اهلل املصنف ما كتب هذه املسائل من  ،دة فيها فكل واحدة فيها صفة من الصفاتواح
فكان يكتب  ،ألنه واجه هؤالء مجيعا ؛أو كما يقال من امليدان ،هو كتبها من الواجهة ،قبيل التصور النظري

هلذا ترى أن هذه املسـائل و  ،ه فيكتبهافياها أمام ،املسألة بعد أن يرى مشاهبة هذه األمة بأهل اجلاهلية فيهم
 -ثني بـأن املسـائل متشـاهبة تكـون بعضـها تلـو بعـضيعين لـو كـان هنـاك مـثال نظـر علـى طريقـة احملـد  -بعضها 

لكـن الشـيخ رمحـه اهلل  ،لكانت هذه املسائل الثامنة والعاشرة واخلامسة والعشرون متقاربة واحـدة وراء األخـرى
ال ه من ترتيب الكتاب الظاهرتعاىل يف هذه الرسالة  أنه يكتبها من واقع املواجهة إذا وجد حالة كتبها  ،من ح 

 ته وجدته ظاهرا يف حال ترك الشيخ.....لمن واقع املواجهة وهذت ظاهر إذا تأم
هــل  ،/ إذا دخــل جــين يف شــخص مث أســلم وتــاب وشــهد علــى أن الــذي أدخلــه هــو الســاحر فــالن2

 تقبل شهادته من القاضي؟
هـذا معـروف يف كتـب املصـطلح فيـه  ،ال تقبـل ، ألن اجلن شهادهتم ضعيفة عند أهل العلماجلواب: ال

وأشهرهم من يقال له مشهرو   ،ألنه عند أهل العلم أسانيد فيها جن ؛يعقدون له فصال بأن روايتهم ضعيفة
فيكـون يف  فأخذها منه من أخذها من أهل العلم، فهذا حدث بأحاديث فيها أنه مسعها من النيب  ،اجلين

واجلــين يقــول  اثنــنييكــون مــثال الــذي عــا  يف القــرن الثــاين بينــه وبينــه ثالثــة  بعضــها بــني العــامل وبــني النــيب 
وتعلـــم أن اجلـــن أعمـــارهم غـــي أعمـــار بـــين آدم، فروايـــة اجلـــن عنـــد أهـــل العلـــم ضـــعيفة   ،مسعـــت مـــن النـــيب 

 كذلك. 
 مل؟ ،شهادهتم ضعيفة ال تقبل

 وعدالة اجلين ال ميكن أن يثبتها إنسي. ،لةادتاج إىل إثبات العدة والرواية  ألن الشها
 التحريف يف الكتب وقع يف املعىن دون اللفظ؟ أين ذكر شيخ اإلسالم أنّ  /3
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مـن أراد هــذه األقـوال بشــيء  “لمهذ لو لم ذذم ح مسذه لذذده  دزذه لمساذذ ح”هـذا يف كتابـه املشــهور 
ذكـــر فصـــال طـــويال يف التحريـــف ومـــا وقـــع قـــد ف ،القـــيممـــن التفصـــيل فهـــي موجـــودة يف إغاثـــة اللهفـــان البـــن 

 (38) سالم وقول عدد من أهل العلم.إلواألقوال يف ذلك للبخاري أو شيخ ا
هــل هــذا مــن  ،ويقــول ال أخــالط إال مــن فيــه خــي ،فيــه بعــض طلبــة العلــم يرتفــع عــن خمالطــة العــوام /1

 التكرب واألنفة؟
ذين لــيس فــيهم خــي ال خيــالطهم، العــامي قــد يكــون يف أمــا العــوام الــ ،خيــالط العــوام الــذين فــيهم خــي

أحسن من بعـض املنتسـبني, وهـذا ظـاهر قـد يكـون عليـه بعـض مظـاهر التقصـي أو عقيدته ويف استسالمه هلل 
مــن غــيه  -القلــوبإميــان يعــين يف مســائل –مظــاهر املخالفــات لكنــه يف حقيقــة األمــر هــي أقــوى يقينــا وإميانــا 

  ى ذلح  إ  مذسمه و  »لكن مثـل مـا قـال  ،م التأثي فيهم وحنو ذلك مطلوبةفخالطه العوام ألجل دعوهت
 ى أنه إمنا خيالط من ينفعه أو يؤثر عليه., حيرص املرء عل«زأكا طعلمك إ  ىقل

إذا كــان معــىن كلمــة اســتوى غــي معــداة بــأي حــرف معناهــا عــال فكيــف يفهــم قولــه تعــاىل  قــال: /2
ذذ ازْذُخُ  وتنذتستْ ذذ﴿ اآليـة وقــول اإلمـام للمصــلني اسـتووا وغــي ذلـك. نرجــوا البيــان  (39)﴾ُل ِف ذِ  ِمذذْه ُاوِحذذلفتذِإذتل هللت

 حفظكم اهلل؟ 
ى هذه مادة واستوى مادة أخرى, فسواه مبعـىن أصـلحه ى, سوّ غي مادة سوّ اجلواب: أن مادة استوى 

صدره متقدم, متأخر,  بأن ال يكون أحد باديا تووا يعين أصلحوا صفوفكم وعدلوها،يقول اإلمام اس ،وعدله
جعلتـه مسـتوى خللقـه, خبـالف قولـه تعـاىل يف  (فتذِإذتل هللتذ ازْذُخُ  وتنذتستْ ذُل ِف ذِ  ِمذْه ُاوِحذل)وحنو ذلك كـذلك قـال

ُ  وتلهلْلخذت ت ﴿سورة القصص خلقـه واشـتد يعـين عـال  كمـلمبعـىن   (لهلْلذخذت ت ) هـذا ،[14]القصـص:﴾وتمتسال لذتةتست أتُشدا
ُ  وتلهلْلذخذت ت ق )جـنس اخللـخلقـه وارتفـع علـى  ( فـإذا كـان جـنس خلقـه يعـين خلـق موسـى علـى حـال لذتةتذست أتُشذدا

 فبل  أرفع احلال وأعال احلال.
ذذستلوتلتو ﴿ذكــر يف التســوية يف قولــه تعــاىل أمــا مــا ذذْب ت هللت ذذ الُهها هللت ذذ ازْذُخ ُ ) ,[ 29]البقــرة:﴾فتات هــذه  (فتذذِإذتل هللت

 مادة أخرى مبعىن اإلصالح والتهيئة.
 ،ى أصـل معناهـا عـال وارتفـع, فـإذا كانـت معـداة تقـول اسـتوى فـالن يعـين عـال وارتفـعتعرف اسـتو هنا 

فإذا كان عديت اسـتوى حبـرف اجلـر إىل فيكـون اسـتوى ضـمن معـىن قصـد كمـا يف  ،بدون على كذا وإىل كذا
تتعـدى حبـرف نعـرف أن اسـتوى مبعـىن عـال وارتفـع ال  ،[29]البقـرة:﴾نُلا لهلْلخذت ت  ِإمتذ  لمااذستل ِ ﴿قوله جل وعال 

                                                 
 انتهى الوجه األول من الشريط الساد .(18)
 .02، ص:29احلجر:(19)



 012 آ  لمب خ  مح له زبد لمعيزيمةب خ لمع مل لمب خ صل

ألنــك تقـول قصـد إىل الشــيء  ؛يكــون فعـل اسـتوى ض ــم ن معـىن قصـد وعمـد (إىل). فـإذا تعـدت حبـرف (إىل)
  .وعمد إىل الشيء

ة املعــىن املضــمن والتضــمن بــاب مهــم يف فهــم اللغــة وذلــك أن التضــمن فيــه إثبــات للمعــىن األول وزيــاد
ذذستلوتلتو نُذذلا لهلْلذذخذت ت  ِإمتذذ  لمااذذستلِ  فت ﴿ فقولــه تعــاىل هنــا ذذْب ت هللت ذذ الُهها هللت  لهلْلذذخذت ت  ِإمتذذ  لمااذذستلِ () [،29]البقــرة:﴾ات

فيـه املعـىن األصـلي  (إىلبــ) فيكون معىن االستواء بالتعديـة ،يعين عال وارتفع وعمد وقصد إىل السماء فسواهن
 .لعمدوهو معىن القصد وا (إىل)وفيه املعىن الذي أفادته تعدية الفعل حبرف  ،وهو العلو واالرتفاع

نُذذذلا لهلْلذذذخذت ت  ِإمتذذذ  )تعـــاىل وهـــذا إذ ذهبـــت إىل بعـــض املفســـرين ممـــن يفســـرون بتفســـي الســـلف لقولـــه 
وهذا  ،هور املعىن األصليألجل ظ ؛أول إمنا هو فسره مبا تضمنهال يعين هنا أنه  ،يقول عمد وقصد (لمااستل ِ 

وهــذا بــاب شــريف  ،أو بالتضــمن تفســي بــالالزم–يســميه بعضــهم –مــا يفســره بعــض أهــل العلــم بأنــه تفســي 
 .لفهم اللغة والقرآن

 .استقر على الشيء :يعين تقول ؛ت بـ)على( صار مع معىن ارتفع وعال معىن زائد وهو استقريإذا عد
عــت وعلـــوت فيعـــين ارت، [28]املؤمنــون:﴾فتذذِإذتل لهلْلذذذخذت تْزلت أتنْذذذلت وتمتذذْه متعتذذذكت زتةتذذ  لْمُسْةذذذكِ ﴿فيكــون قولــه تعـــاىل 

كـر يف قولـه تعـاىل وهـذا هـو الـذي ذ   ،عديـة الفعـل حبـرف )علـى(تار فيه هنـا زيـادة معـىن أفـاده فص ،واستقررت
هــو قــال بعــض الســلف واســتقر أيضــا ألن هــذا  ،قــال بعضــهم عــال وارتفــع (40)﴾نُذذلا لهلْلذذخذت ت  زتةتذذ  لْمعتذذْ شِ  ﴿

 بادر اللغة.
مثـل  ،االبتدائيةاهج التعليم تغيي يف مناهج التوحيد ملن من/ ما رأيكم وما تنصحون به فيما حدث 6

 ؟نواقض اإلسالم والشرك األصغر وما يتعلق باليهود والنصارى وبعض الفرق الضالة الشيعة والصوفية وغيها
عشـرين ســنة تقريبـا بــدأ هــذا التغــي يف املنـاهج فيمــا يتعلـق بالتوحيــد هــذا جـاء فيمــا أفهـم مــن حنــو هـذا 

الـراغبني يف دعـوة الشـاب أو التـأثي علـى الـنشء أهنـم قـالوا أن و عوة وسـببه أن بعـض املنتسـبني إىل الـد ،ييالتغ
وكتــاب  ،ومثــل ثالثــة األصــول ،ومثــل نــواقض اإلســالم ،هــذه الكتــب أي كتــب التوحيــد مثــل العقيــدة العامــة

وحنــاول أن نــدخل  ،أمــا هــذه ال تصــلح هلـذا اجليــل اجلديــد ألنــه حــدثت أشـياء وتغــيت أمــور ،التوحيـد وحنوهــا
ـــاهج فـــأول مـــا عليهـــا  د وا الواســـطية حنـــن درســـنا يف املتوســـط والثـــانوي العقيـــدة نزعـــيـــدا يف تغيـــي بعـــض املن

غـ ـي بكتــاب التوحيــد حملمــد قطــب وبعــض فشــرحه كــان موجــودا بكــذلك كتــاب التوحيــد   ،الواســطية بشــرحها
ذا البـاب هـم الـذين فتحـوا هـ ،وهذه كانت فكـرة مـن بعـض اإلسـالميني هـذا يف أصـلها ،املؤلفات للمعاصرين

  .يف املسائل ممن تأثروا ببعض املدار  الدعوية يف البالد

                                                 
 .4، احلديد:4، السجدة:59، الفرقان:2، الرعد:1، يونس:54األعراف: (40)
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مثـل مـا مـّر  ،وهذا ال شك أنه سبب فجوة كبية وجعل مدخال لتغيي مناهج العقيدة والتوحيد والدين
ــم علــى بعــض املــدار  املتوســطة أنــه ال ي   ،مــن أربــع ســنوات تقريبــا ل يف فص ــبّلغنــا أحــد اإلخــوان بأنــه قــد ع م 

ال شــك أن  ،وع الربــا وإمنـا يــدر  تعريفـه وأمــا تفصـيل أنواعــه ومـا يتعلــق بـه فــإن هـذا ال يفصــل للطـالبموضـ
الــذي وراء مثــل هــذا، فمــن بــاب  فهــم هــذا جــزء مــن الــدين موجــود يف املــنهج فمــا هــذه املســألة منكــرة، ألنّ 

اهبم أن هـــذا اجتهـــاد الـــذكر واخلـــرب، اتصـــلت بـــبعض املســـؤولني يف وزارة املعـــارف علـــى هـــذا األمـــر فكـــان جـــو 
الطـالب يف املتوسـط بالتجربـة يف السـنني الـيت  خـاص مـنهم، قـال ألنّ  اجتهاد ،خاص من جلنة تطوير املناهج

 ،ما يتصورون ربا الفضل وربا النسيئة وكل قرض جر نفعا ،مضت قبل ذلك القرار قال ال يفهمون هذا املعىن
الطــالب مــا مــن بعــض األســاتذة  االعرتاضــاتبعــض لــه بالتجربــة يف الســنني املاضــية وقــدم  مصــعب تصــوره
رون يف املنـاهج أن هـذا صـعب علـيهم، يقـول فأصـدرنا هـذا التوجيـه العـام بعـدم تـدريس ر يقـف ،فهموا مثل هذا

وفعـال يف  ،ي لغـى لغـىي  هـذا فـإذا كـان أهـل العلـم يـرون أن  ،فظنينـا أو ل مـا ظنيننـا أن املسـألة أرفـع مـنكمهذا 
 لقرار.ذلك احلني ألغي ذلك ا

ومنــه مــا ســببه بعــض املنتســبني إىل  ،املقصــود مــن هــذا بعــض التغيــيات املوجــودة يف املنــاهج هلــا تــاريخ
ومنـه مـا  ،بدأ تصحيح يف بعض املناهج التعليمية -كما ترون اآلن-اإلسالمية كما يقال وهذا ظاهر  الدعوة

فــبعض الـذين حيملــون هــذه األمــور  ،رىومنــه مــا سـببه جهــات أخــ ،سـببه جلنــة تطــوير املنـاهج يف وزارة املنــاهج
  .جيعلون السبب واحدا وهذا غي واقع
  :ضح يل أهنا أسباب ثالث هي اليت ذكرتتّ اوإمنا بالتأمل وباملعرفة القريبة 
  .نيياإلسالم بعضمنها ما هو سببه األول وهو 

  .ذف هذاومنه ما هو سببه جلنة تطوير املناهج تأ  باقرتاحات وبإنشاءات تأ  هبذا و 
 ومنه ما له أسباب أخر. 

 توحيد السبب ليس من قبيل معرفة الواقع  اما.
مــا فهمــت لكــن  ؟مفــال أتســبب يف تشــهيهأ/ إذا كــان يل ســلطة يف بعــض معاملــة العمــال األجانــب 9

 .نذكر مجال يف هذا
 :ملوجودين يف دار إسالم على قسمنيالكفار ا وهو أنّ 

هــذا جيــب أن يســعى يف ف ،إمــا بكلمــة وإمــا بفعــل أو حنــو ذلــك ،مــنهم مــن يظهــر العــداوة للمســلمني
وشـرطا مـن شـرائط السـماح لـه بالـدخول وأيضـا ألنـه  ، ناقض أصالتشهيه وذلك أنه ناقض أصال من أصول
فهـذا جيـب أن نظهـر لـه العـداوة وأن نسـعى يف إبعـاده  ،هـر العـداوةظوهو قبل كل شـيء ألنـه نابـذ اإلسـالم وأ

 .اهلل جل وعال ةمر يف بالد املسلمني غي رفعة كله  ال يوقع الشر وح  ال يظح ،عن ديار املسلمني
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فهـؤالء  ،الصنف اآلخر هم الذين ال يقـاتلون يف الـدين ال يظهـرون العـداوة وإمنـا هـم مههـم مصـلحتهم
ذذلُكْل لمةاذذ ُ ﴿كمــا قــال جــل وعــال   ،يعــاملون بالعــدل، األصــل يف هــؤالء أن يعــاملوا بالعــدل والقســط وت زتذذْه  زذتنذْ

زِه وتمتْل ُزْ  ُِج ُكْل ِمْه ِدزتلاُِكْل أتْن ىذتبذت ُّوُهْل وتىُذْقِاطُ ل ِإمتْ ِوْل  لمةا ت ُزِم ُّ  (41)رِإنا سلماِهزهت متْل زُذقتلىُِة ُكْل ِفل لمدِّ
ـــه ذلـــكفمـــن مل يعادينـــا يف الـــدين ومل ي   [،8]املمتحنـــة:﴾لْمُسْقِاذذذِط هت  ـــا هـــذه العـــداوة ويتبـــني من ء فهـــؤال ،ظهـــر لن

كمـا ومنهم من يعامـل بـالرب   [،97]النحل:﴾ِإنا لمةا ت زتْأُمُ  لِلْمعتْد ِ ﴿يعاملون بالعدل وهو األصل فيهم كما قال 
ذذ ُّوُهْل وتىُذْقِاذذطُ ل ِإمتذذْ ِولْ ) اآليــةيف هــذه   ،هلــذا أجــاز الفقهــاء الصــدقة للكــافر ،إلــيهم يســاعدون ( حيســنأتْن ىذتبذت

ف للكـافر الـذي يتـألف يف الـذين مل يبـارز يف العـداوة، والزكـاة  ـوز للمؤلـ يعـين  ؛ز للكـافرو الصدقة املطلقـة  ـ
هــؤالء الــذين مل يظهــروا العــداوة ال جيــوز أن يعتــدى علــيهم وال أن  لــةمإلســالم وحنــو ذلــك، فمعــاملتهم، معاا

وال أن يســــعى املســــلم ضــــدهم يف أمــــر ال  ،وال أن يؤخــــذ شــــيئا مــــن حقــــوقهم ،وال أن يظلمــــوا ،يبغــــوا علــــيهم
  جـل وعــال أمـر بالعــدل مـع األعــداءيسـتحقونه وإمنـا يعــاملهم بالعـدل فبالعــدل قامـت األرض والســموات، اهلل

فلو كان كافرا إذ مل  ،[8]املائدة:﴾وت ت زتْه ِمتناُكْل شتنتآُن قذتْ ،و زتةت  أت ا ىذتْعِدُم ل لْزِدُم ل ُه ت أتقذْ تُو مِةخذاْق ت ﴿قال 
 ،مل يظهـر شـيئا ممـا يكـون بـه معاديـا للحـق وأهلـه ،مل يسـتهزئ ،مل يظهـر عـداوةيكن يظهر لنا عيبا يف الدين 

وقـــد يعامـــل باحلســـن والـــرب فـــإذا كـــان يف ذلـــك  ،للقـــرآن وحنـــو ذلـــك فإنـــه يعامـــل بالعـــدل ،للنـــيب  ،لإلســـالم
وأكل من طعامه وكمـا كـان حيسـن إىل دعوة اليهودي وأكل من طعامه  كما أجاب النيب   ،مصلحة شرعية

 ذلك فيه مصلحة للدعوة. مما يفيانه وحنو ذلك بعض ج
وبعضــهم جيفــو ويقصــر عنــه  ،فــبعض النــا  يغلــو يف هــذا األصــل يف الــوالء والــرباء ،فبهــذا يتحــرر األمــر

وهذا لـيس مـن حكـم اهلل جـل وعـال  ،ن هم يف دار اإلسالمممحيمل كل الكفار على حممل واحد الذي يغلو 
هتم ويف دعوهتم ويف إقراهنم ويف االستئنا  هلم ويف تقـريبهم دّ ع يف مو وبعضهم جيفو ويقصر ح  يق ،يف شيء

والصــواب هــو مــا دل عليــه كتــاب اهلل وســنة  ،ذاك غــاال وهــذا جــايف مقصــر ،وكــال الطــرفني ذمــيم ،وحنــو ذلــك
 ونبيه عليه الصالة والسالم.

أو يتســبب يف  ال جيــوز إدخــال مشــرك وال كــافر إىل جزيــرة العــرب حيــرم علــى أي مــؤمن أن يدخلــه /1
هذا أذن به عمر  ،أما إذا كان مارا غي مقيم يعين ثالثة أيام مير حلاجة لغرض ،خاله يعين ليكون مقيما هبادإ

يـأتوا إىل املدينـة فيقيمـوا هبـا ثالثـة أيـام  ،يف كل مكـان ثالثـة أيـام الذمةبه عمر رضي اهلل عنه أذن لتجار أهل 
يقيمون باجلزيرة أما اإلقامة يف اجلزيرة واستدعاؤهم ليعملـوا وحنـو ذلـك فال  ،ويذهبوا إىل مكان آخر ثالثة أيام
 فهذا حمرم لظهور الدالئل يف ذلك.

 ]سؤال غي مسموع[..... 

                                                 
(41).  الشيخ قال: و 
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نُذ ل ِإمتذ  لماذِهزهت ظتةتُسذ ل ﴿هـذا مـن املـواالة احملرمـة قـال جـل وعـال  ،مـا فيـه شـكهذا مـن اجلفـاء  وت ت ىذت ْكت
فيها بري القلم له تقريـب  واأدخل فيها بعض أهل العلم يعين من السلف أدخل  ،[111]هود:﴾فذتختستااُكْل لمنالاُ 

 ،إذا نابـذ الـدين وأظهـر العـداوة فـال جيـوز مسـاعدته ،الدواة يعين احلرب له وحنو ذلك، ألنه ظامل متعدي منابـذ
سـامل يف حالـة، يكـن كـذلك إذا كـان م إذا مل يءلكـن الشـ ،بل جيب إظهار العداوة لـه كمـا أظهـر لنـا العـداوة

مثل ما ذكرت لك أن من النا  من جيفـو ويـوادهم والعيـاذ بـاهلل ويـواليهم  فكيف تعامله تظلمه تتعدى عليه؟
إذا أتــى املســلم مــا أكرمــه وإذا أتــى هــذا أكرمــه ألجــل  ،مثــل مــا ذكــرت يقــرهبم ويســكنهم يف أفضــل املســاكن

و هـذا بريطـاين وهـذا كـذا وحنـو ذلـك، يكـي ألكـن أجـل هـذا مـثال أمر  ،نظره إليه وليس ألجـل مصـلحة دنيويـة
فــال جيــوز ة، ، املــواالة حمرمــاع املــواالة واملــواالة هــذه حمرمــةمــا ذكــرت هــذه مــن أنــو مثــل  ،وهــذا الشــك أنــه ضــال

 [.1]املمتحنة:﴾وتمتْه زذتْسعتْةُ  ِمْنُكْل فذتقتْد وتاا هللت تل ت لمااِب اِ ﴿للمسلم أن يلقي املودة للكفار قال جل وعال 

 ]سؤال غي مسموع [ ..........

 ال، العبيد ختتلف أحكامهم.
 ]سؤال غي مسموع، واآلية املقصودة هي اآلية األوىل من سورة املمتحنة[ .......

ف وأدركنـــا واآلن املشـــايخ  ر غـــي منســـوخة هـــذا الـــذي عليـــه فتـــوى أهـــل العلـــم ممـــن نعـــ أهنـــاال الصـــواب 
ا الــذي أنــا نقلتــه عنــه وهــو تلخــيص لكالمــه ن هــذا هــو كالشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز مسعتــه مــرارا يــذكر هــذ

ألننا يف حالة غي احلاالت تلك ن وتعرف أن هذه اآليـة اآلية هذه ليست مبنسوخة  أنماء لاملعروف عند الع
ألن حاطـب ابـن أيب ؛ فتح مكة، يعين نزوهلا متـأخر؛ نزوهلا متأخر، يعين نزول السورة يف أي سنة؟ قبل الفتح

عنه أسر للمشركني خبـرب رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم وحصـل منـه مـا حصـل ونزلـت تلـك  بلتعة رضي اهلل
 االيات العظيمة ، واهلل املستعان.

 ]سؤال غي مسموع[ .........
هـــؤالء اهلنـــدو  فـــيهم بـــالء آخـــر وهـــو أهنـــم يظهـــرون شـــعار الكفـــر يف ديـــار املســـلمني الـــيت هـــي لـــبس 

 ،ألهنـا شـعار مـن شـعار الكفـر ؛سها على هذا النحـو كلـبس الصـليبلب ،العمامة هذه شعار من شعار الكفر
وغيها يظهر لبا  النصارى اخلاص هبـم مثـل أالنصراين ال جيب يعين يأ  واحد راهب جلزيرة العرب  نوكما أ

إذا ذهبـت اآلن  ـدهم والعيـاذ  وكـذلك هـؤالء ،أن هـذا مـن احملرمـات مـا فيـه شـك ،لبـا  الرهبـان وحنـو ذلـك
 التخلص من هؤالء مجيعا.ر سّ نسأل اهلل جل وعال أن يب ،ا من البالء العامباهلل وهذ

 ]سؤال غي مسموع[ ............
إذا مــّر املــؤمن يف الطريــق يعــين علــى  ،معــاملتهم بالعــدل ؛هــذا أصــل ،حنــن ذكرنــا أهنــم يعــاملون بالعــدل

يعلـــو ويعلـــى عليـــه والكفـــار هلـــم واإلســـالم  ،ألن الـــدار دراه ؛هـــذا لـــه وســـط الطريـــق ،رجليـــه لـــيس يف الســـيارة
هلــم يعــين ميشــي  وايعــين ال تفســح «إذل مق خسذذ هل فذذل ط زذذق فلوذذط وهل إمذذ  أوذذ ق » ،جنبــات يف الطريــق
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مثـل اآلن واحـد ذهـب إىل املستشـفى فيـه مـثال طريـق  ،املسلم يف صدر الطريق ويرتك ألولئـك جنبـات الطريـق
هـذا الـذي جـاء فيـه مثـل هـذا  ،هـذا ال سـيوغ ،داريـأ  مسـلم مـثال ميشـي يف جنـب اجلـ ،طويل يف املستشفى

احلــديث أنــك  شــي يف الوســط وإذا أتــى مشــرك أو كــافر نصــراين أو حنــوه و ققــت أن هــذا مشــرك أو نصــراين 
ىضذط   »مبعىن أنك ال تفسح له  شي وترتكه هـو الـذي يـذهب إىل أضـيق الطريـق  ،فإنك تضطره إىل أضيقه

ال  ،ال تفسـح لــه تعاملــه كاملســلم ،ط الطريــق وهــو خيتـار الطريــق الضــيقأنــك  شــي يف وسـيعــين  «إمذ  أوذذ ق 
وألن  ؛بـل هـذا مـن مقتضـى العـدل ألن اإلسـالم يعلـو وال ي عـال عليـه ،وهذا لـيس ممـا ينـايف العـدل ،جيوز ذلك

فـإذا جعلـت لـه وسـط الطريـق وأخــذت  ،وألنـه يف دار اإلسـالم ال يكـرم كـافر علــى مسـلم ؛املسـلم أحـق بـداره
 الطريق فهذا من نوع إكرام له وهذا ينايف العـدل لكـن إذا أنـا أخـذت وسـط الطريـق كمـا قـال النـيب  بنيات

  .الطريق لذلك املشرك ولذلك الكافر قد امتثلت وأخذت بالعدلوجعلت أضيق 
ا احلـديث هـذ «زة ذكو فق مذ ل » اين وقـال النـيب ر وإذا قال املشرك السالم علـيكم كـافر يهـودي نصـ

 :فيه نظران أهل العلم له
يف رد عامــة و العــدل أصــل أمــر اهلل جــل وعــال بــه  أنّ  ، ويقــولأن يأخــذوا بأصــل العــدل :النظرراألال  

ذل﴿فقـال جـل وعـال  ،التحية خاصـة ذل أتْو اُدُّوهت وت ِإذتل ُح ِّ ذُخْل لِختِم اذلو فتمت ُّذ ل لِأتْحاتذهت ِمنذْ فتمت ُّذ ل )، [86]النسـاء:﴾وت
وتل أتْو اُدُّوهت  يف املسلم أو الكـافر أو ألحـدمها إذا كـان املسـلم فأنـت باخليـار  يـي بأحسـن منهـا  (للِأتْحاتهت ِمنذْ

العلــم عليــك أن تردهــا كمــا هــي  أهــلفيقـول طائفــة مــن  أمــا إذا كــان كــافر .أو تردهـا أمــا إذا كــان كــافر فيقــول
 “أهذا لمهمذل أحكذل،”وهلذا يذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم فقد فصل يف هذه املسألة يف كتاب 

 ،فيقــول وعلــيكم الســالم ،والكــافر إذا قــال الســالم علــيكم فيجــب علــى املســلم أن يــرد عليــه بالعــدل :فقــال
يقـــول إن احلـــديث الـــذي قـــال فيـــه النـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم إذا قـــال لكـــم اليهـــود الســـالم علـــيكم فقولـــوا 

املــؤمن إذا  قولــه وعلــيكم الســالم إال أنّ فمــا منــع ب ،قــال لــه ســبب ألن اليهــود يقولــون الســام علــيكم ،وعلـيكم
وإمنـا عامـل باألحسـن ألن ذلـك يقـول السـام يعـين املـوت وأنـت تقـول  ،قال وعليكم السالم مل يعامل بالعدل

 ،وهـذا هـو مـا أمـر اهلل بـه ،إذا قلت وعليكم عاملتـه بالعـدل ،فأنت أكرمته ما عاملته بالعدل ،عليكم السالم
يقول ابـن القـيم رمحـه اهلل تعـاىل تبعـا لشـيخه  ،عليكم -واضحة-ه قال السالم  فإذا  ققت من كافر أن :قال

 ألن هذا معاملة بالعدل. ،تقول جميبا مبثله وعليكم السالم ، يقول:شيخ اإلسالم
ألكثــر أهــل العلــم ويقولــون أكثــر أهــل العلــم ويقولــون أن ظــاهر احلــديث وإن كانــت  :خررا القرر  ألا أل

فيقولــوا وعلــيكم. تكــون العلــة وردت ال يكــون اقتصــار  ؛خــرج خمــرج األمــر العــامالعلــة ظــاهرة يف الســبب لكنــه 
  .احلكم على هذه العلة

 وهذا هو الصواب، بأنك إذا قابلك النصراين فتقول وعليكم سواء قال السالم أو قال السام.
 ومشاخينا هنا حفظهم اهلل تعاىل ونفعنا بعلومهم:
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ة الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز حفظـــه اهلل يقـــول تقولـــوا وهـــو مساحـــ ،مـــنهم مـــن يفـــيت بظـــاهر احلـــديث 
 وعليكم.

ومنهم من يفيت بكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وهي فتوى فضيلة الشيخ حممد بـن عثيمـني 
 حفظه اهلل.

أحكذل، ”ومن رام إىل زيادة تفصيل فليجـع إىل كتـاب  إذن هذه املسألة ال تشكل على أصل املسألة.
 بن القيم وقد أطنب فيها.ال “أها لمهمل

 (42)اختم هبذا أسأل اهلل أن ينفعين وإياكم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
 سلمسخهر

فذت تزْذذا  مِةاذذِهزهت ﴿)لمساذذأمل لماذذللعل ولمعبذذ ون( ى ذذن ف لمكخذذ  لمبلطةذذل وناذذبخول إمذذ  ل  كق مذذ  
ل مِ   .اآلية[09]البقرة:﴾ْه ِزْنِد لمةا ِ زتْكخُُب نت لْمِكختلوت لِأتْزِدزِوْل نُلا زذتُق ُم نت هتهت

قتذلُم ل نُذذْسِمُه ﴿لمساأمل لمرلمنل ولمعب ون( أنول   زقبة ن مه لممق إ  لمه  م  طل سخول كق م  )
نتل  .[91]البقرة:﴾ِلستل أُنِي ت زتةت ذْ

كسذذل نبذذ  ل  ىعذذلم    ،أنوذذل مذذ  ذمذذك   زعةسذذ ن لسذذل ىق مذذ  طذذل سخول لمساذذأمل لمخلهللذذعل ولمعبذذ ون()
  [.91]البقرة:﴾ُقْا فتِةلت ىذتْقخُذُة نت أتْنِب تل ت لمةاِ  ِمْه قذتْبُا ِإْن ُكنُخْل ُمْسِمِن هت ﴿   لق م  زة

)لمر ن ن( وهل مه زهل   آزلت ل  أنول مسل ى ك ل وص ل ل  لل جخسذل  ولاىكبذ ل مذل نوذ  ل  
 حيو لسل مدزول ف ح ه.زن  مه ل فخ لق، صلا كا 

 سلمب حر
ْزِوْل فت ُِحذ نت ﴿( خـرب صـار اآليـة ف ح هالثالثـون )املسألة  ذل متذدت ، هنـا فـرحني خـرب  (43)﴾ُكذاُّ ِحذْيوو ِلست
 صار، منصوب.

والصــالة والســالم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه  ،بســم اهلل الــرمحن الــرحيم، احلمــد هلل رب العــاملني
 أمجعني.

 أما بعد:
قرب االختبـارات وحاجـة األخـوة الطـالب للمراجعـة أن هذا الدر  هو آخر هذه الدرو  ألجل  سننبه
فيكـون بعـد االختبـارات أو بعـد العطلـة اهلل أعلـم  ،عـد اإلعـالن عـن ذلـكبفيستأنف إن شـاء اهلل  ،وحنو ذلك

 لكن نعلن إن شاء اهلل االستئناف.

                                                 
 انتهى الشريط الساد . (42)
 .12، الروم:51املؤمنون :(41)
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 جـــل أهـــل اجلاهليـــة أهنـــم صـــنفوا الكتـــب الباطلـــة ونســـبوها إىل اهللفعلـــه مـــن مـــا  هـــذه املســـائل أوهلـــا أنّ 
 وذلك التصنيف للكتب الباطلة كان منهم على قسمني:  ،وعال

يعـين جعلـوا الكتـب الـيت  ؛زادوها فيهال وعال أشياء و : أهنم صنفوا يف املكتب املنزلة على اهلل جال  
أنــزل اهلل جــل وعــال, التــوراة, واإلجنيــل جعلوهــا مزيــدة فصــنفوا فيهــا أشــياء زادوهــا ونســبوها إىل ذلــك الكتــاب 

فيصـي هـذا النـوع داخـل  ـت  ريـف الكتـب املنزلـة  ، ومـن اإلجنيـل نزل, هذه األشياء قالوا هـي مـن التـوراةامل
 عين بالزيادة.ي ريفا لفظيا, من عند اهلل جل وعال 
ولكـنهم  ،: أهنـم صـنفوا كتـب ليسـت مـن الكتـب املنزلـة ومل يضـيفوها إىل الكتـب املنزلـةالقسمألالثاني

ألهنــا كالشــرح هلــا أو كالبيـان أو أضــافها املصــنفون إىل مــا أنـزل اهلل جــل وعــال ومــا  جعلوهـا مــن اهلل جــل وعـال
 وهذا حصل يف اليهود والنصارى. ،أخرب به رسوله

فذت تزْذذا  مِةاذذِهزهت زتْكخُبُذذ نت لْمِكختذذلوت لِأتزْذذِدزِوْل نُذذلا زذتُق مُذذ نت ﴿يف قولــه  أمــا اليهــود فكمــا أخــرب اهلل جــل وعــال
ل ِمْه ِزْنِد  التوراة املوجودة فاليهود من علمائهم وأحبارهم من أضاف يف التوراة أشياء, ف ،[09]البقـرة:﴾لمةا ِ هتهت

 ومنهـا وهـو الكثـي مـا ،بل فيها مما هو من كالمه مما أوحاه إىل موسى ،اليوم ليست كلها كالم اهلل جل وعال
  .ليهودع فيه افنسبوا ذلك إىل اهلل, هذا نوع وق ،هو من ما أضافه علمائهم وأحبارهم
أو ملا جاء به موسى وجعلوا فيه أشياء صنفوا شرحا لنصوص التوراة أهنم  وكذلك وقعوا يف النوع الثاين
وهــذه  ، وافــرتوا فيهــا علــى اهلل جــل وعــال ونســبوا تلــك الكتــب إىل اهللالالحللــوا فيهــا حرامــا وحرمــوا فيهــا حــ

وهـــذا منســـوب إىل اهلل جـــل وعـــال  ،قســـما التلمـــود عنـــدهم مبـــا يســـمونه باملشـــنة والزمـــارة وهـــي اليـــومموجـــودة 
فذت تزْذذا  مِةاذذِهزهت ﴿ه املــراد بقولــه لــوهــذا لع ،ســهم للتــوراةيألنــه مــن صــنيع علمــاءهم يقدســون ذلــك تقد ؛عنــدهم

ن ل قتِة     ل ِمْه ِزْنِد لمةاِ  مِ تْبخذتُ ول ِلِ  نتست فهـم افـرتوا علـى  ،[09]البقـرة:﴾زتْكخُُب نت لْمِكختلوت لِأتْزِدزِوْل نُلا زذتُق ُم نت هتهت
لتــــوارة مــــا لــــيس منهــــا وافــــرتوا علــــى اهلل جــــل وعــــال حيــــث إهنــــم جعلــــوا يف ااهلل جــــل وعــــال حيــــث أهنــــم زادوا 

جعلوهـــا منســـوبة إىل اهلل جـــل  ،اجتهـــاداهتم الـــيت لـــيس هلـــا أصـــل يف شـــريعتهم وال يف ديـــنهم وال يف عقيـــدهتم
ألن مشــركي  ؛تكــن عنــد العــرب عنــد مشــركي العــرب ذلــك مل ،وهــذه اخلصــلة عنــد اليهــود والنصــارى ،وعــال

وقعــوا فيهــا  فهــذه مــن اخلصــال الــيت ،العــرب أميــون ليســوا ممــن اعتنــوا بالكتابــة والقــراءة وإمنــا يســمعون األخبــار
  .جاهلي اليهود والنصارى

وصـنفها  ،فالكتـب الـيت صـنفت يف هـذه األمـة ،وهذه جـاءت ودخلـت يف هـذه األمـة بأوسـع املـداخل
يعين ممـا حـرف فيـه الشـرع وحرفـت فيـه العقيـدة ونسـب  ؛من هذه األمة كثي منها كان من القسم الثاين أنا 

  .أنه دينه وأنه عقيدته وأنه ما جيب أن يلتزمه املسلمب ذلك إىل النيب 
ألن اهلل جــل وعــال حفــظ هــذا القــرآن  ؛أمــا القســم األول وهــو  ريــف القــرآن فهــذا الشــك أنــه مل يقــع

هذا حفظ القـرآن  ،ويكون هذا بينهمذلك األمة  حفظه من أن ينسب إليه شيء وتقرّ  ،ة والنقصانمن الزياد
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معلــوم أن عنــد الــروافض وبعــض الفــرق الضــالة نســخ مــن مصــاحف هلــم  ،يــنقص منــه أو أن يــزاد فيــهعــن أن 
ن إ ويقولـــون ،إمـــا بنســـبتها للقـــرآن كمـــا يســـمي الـــروافض مصـــحف فاطمـــة بـــذلك ،جيعلوهنـــا مضـــاهية للقـــرآن

وآخـرون مـن  ،وتقـول طائفـة مـنهم ثلـث مـا أنـزل علـى حممـد  ،املصحف املوجود اليـوم هـو ثلـث املصـحف
هذه األمة أيضا جعلوا هلم كتابا يضاهون به القرآن كما عنـد الـدروز وعنـد النصـيية فلهـم كتـب يضـاهون هبـا 

ات علـى حـد تعبـيهم القرآن وقد وقفت على شيء مـن تلـك الكتـب فيهـا مضـاهات للقـرآن وتقسـيمات وآيـ
عند بعض تلك الطوائف لـيس شـائعا وهـو يصـدق عليـه أهنـم شـاهبوا لكن هذا إمنا هو  .مسجوعة وحنو ذلك

  .لكن هذا ليس البالد يف األمة كبيا به ،فيه اليهود ألهنم فعلوا مثل ما فعل أولئك
كمـا ذكـر الشـيخ رمحـه اهلل   وإمنا الـبالء يف األمـة كـان كبـيا بالقسـم الثـاين وهـو تصـنيف الكتـب الباطلـة

زمـن االبتـداع وعـال منـاره ]ظهـر[  أنـه ملـا  فـإذا تأملـت وجـدت   ،تعاىل ونسبة تلك الكتب على اهلل جل وعال
كــان الســلف الصــاحل يــأنفون مــن التصــنيف ويبتعــدون عــن التصــنيف قــدر   ،وقويــت شــوكته فصــنفوا كتبــا كثــية

مبــا نقــل عــن  ؛وا يف التصــنيف مبــا نقــل عــن الســلفؤ ابتــدحــ   ،اإلمكــان رغبــة يف أن يبقــى العلــم يف الصــدور
وكـانوا يقتصـرون علـى ذلـك رغبـة يف إبقـاء صـلة األمـة  ،مبا نقـل عـن التـابعني ،مبا نقل عن الصحابة ،النيب 

فكـــان علمـــاء األمـــة يصـــنفون  ،ومســـتهم وحنـــو ذلـــكمبـــا كـــان عليـــه ســـلفها يف كالمهـــم ويف هـــديهم ويف دهّلـــم 
وكـان مـنهم  ،يت تنقل األخبار واآلثار عن الصحابة أو عن التابعني أو عن تبع التابعنيباألسانيد الالتصانيف 

مــن دفــن كتبــه بــل إن مـنهم  ،ه التصــنيف كاإلمـام أمحــد وحنــوهطائفـة يعــين مــن سـلف هــذه األمــة مــن كـان يكــر 
 .وحنو ذلكجتهاداهتم ارغبة يف بقاء الصلة ملا كان عليه الصحابة أقواهلم وهديهم و 

فبــدأ أهــل العلــم بالتصــنيف حبســب احلاجــة  ،احتــاج النــا  إىل الكتــب ،نــا  إىل التصــانيفاحتــاج ال
ة الشـافعي رمحـه اهلل تعـاىل ملـا صـنف كتـاب الرسـالة فيـه حجـج وفيـه ءومن أوائل مـن صـنف كتبـا مبتـد ،لذلك

ب سـتدالل، كـذلك صـنف الشـافعي كتـاب األم ملـا ذهـااليف يعـين دالئل ألصول السلف وأصول أهـل السـنة 
يعـين اسـتنباطه فيهـا كيـف –إمـا  ،ويذكر يف كل مسـألة اسـتنباطه منهـا ،إىل مصر, صنف كتاب األم يف الفقه

هــذه مــن جهـة أهــل الســنة مقــرر  ،إمــا مـن قــرآن أو مــن ســنة أو مـن قــول صــاحب وحنـو ذلــك -اسـتنبط ذلــك
ومـا كـان عليـه سـلف  لكتاب اهلل جل وعال وسنة النـيب   ن تلك الكتب تفسيا وشرحا وبياناألهنم يصنفو 

يقــول  وهلــذا ،هم مــن أفعــال وهــدي وحنــو ذلــكمــن أقــوال ومــا نقــل عــن ، ومــااألمــة مــن أقــوال، مــا نقــل عــنهم
تـاج إليهـا يف بيـان إمنا كتب أهل العلم حي  و الشيخ سليمان بن عبد اهلل رمحه اهلل يف كتابه تيسي العزيز احلميد: 

 .وإذا كانــت ال توصــل إىل ذلــك فهــي مذمومــة ،تــاب والســنةمعــاين الكتــاب والســنة ويف الوصــول إىل فهــم الك
أسـانيد وآثـار إمنـا يرومـون هبـا فقـه الكتـاب والسـنة يعـين لـيس فيهـا هـي فأهل العلم حينما صنفوا الكتـب الـيت 

وصنف الفقهاء كتـبهم وأهـل العقائـد عقائـدهم املختصـرة وأخلوهـا مـن األدلـة  ،وفهم نصوص الكتاب والسنة
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من الكتاب والسنة حبسب يف الفقه اجتهاد املصنف الذي صنف ويف العقيدة حبسـب مـا ن تلك مستنبطة أل
  .نقل هلم من عقيدة السلف الصاحل

غوب فيه ألنـه بـه ي سـرت سـبل ر هذا الذي فعله أهل السنة وتتابعوا فيه بتصنيف الكتب هذا حممود وم
 وقرب العلم يف كل عصر ألهله.  ،االستفادة من العلم

ال  ،صـــنفوا الكتـــب الـــيت يـــذكرون فيهـــا رأيهـــم ،أهـــل الضـــالل؟ صـــنفوا الكتـــب الباطلـــةمـــا الـــذي فعـــل 
فـأول مـا صـنف أولئـك مسـوا  ،يذكرون ذلك الرأي مستندة علـى أدلـة شـرعية وال ،يذكرون فيها األدلة الشرعية

ا فـإذ ،مطبـوع موجـودهلالل بن مسـلم الـرأي،  “كخلو لم قف”ومنها كتب اآلن موجودة مثال  ،بأهل الرأي
مسـائل يف الوقـف كلهـا مـن بـاب طـرح املسـائل  ،: أرأيـت إن كـان كـذا فـاجلواب كـذاتأملته وجـدت أنـه أسـئلة

وهذا مما اشتد فيه السلف الصاحل يعين األئمة يف إنكار تصـنيف الكتـب علـى  ،مث اجلواب عليها أرأيتبقوله 
لكـم وحنـوه  تـاب هـذا الـذي ذكـرت  مثـل ك ،ت مـا كـان علـى هـذا النحـوم ـيعين كتب الرأي الـيت ذ   ؛هذا النحو
  .من الكتب

له أصوله وله أدلته فإهنا ال تدخل يف ذلك الـذي هنـوا  اأما كتب الفقه األخرى فهي إذا كان استنباطه
 .عنه

 أهنـــا فإهنـــا كمـــا ذكـــرت مث رجعـــت للكــالم علـــى الفقـــه كمـــا ذكـــرت  صــنفوها البـــدع الـــيت  أهـــلأمــا كتـــب  
فمنهم مـن صـنف تفاسـي جعـل فيهـا التجسـيم، جيعـل عقيـدة  ،السنةنسبت إىل  ،صنفت ونسبت إىل القرآن

ألنـه  ؛تفسيا للقرآن ففسر القرآن ففي كل آيات الصفات جعلها دالة على التمثيـل ،لاتِ ق  التجسيم كتفسي م  
األمــة شــاهبت بــه هــذه هــذا مــن جــنس مــا شــاركت بــه  ،يعتقــد التجســيم وينســب هــذا إىل أنــه تفســي للقــرآن

اجلربيـة إىل آخــره  ،القدريـة ،املرجئـة ،أهـل البـدع والضـالالت املختلفـة مـن الفـرق االعتـزالأهـل كـذلك   ،اليهـود
يقول هـذا هـو الـذي أمـر اهلل  ،اإلسالميعين إىل دين  ؛هذه الكتب كل ينسبها إىل اهلل جل وعال ،صنفوا كتبا
 ؛اهلل جـل وعـال بالنسـبة الثانيـةفنسـبوها إىل  ،باإلميـان بـه باعتقاده هذا هو الذي أمر اهلل جل وعال جل وعال

ألنه مل يذكروا من الـدالئل  ، مِل؟وهذا الشك أنه باطل ،أهنم صنفوا وقالوا إن هذا هو الدين والعقيدة والشرع
 ،علـم أن فهـم ذلـك الـذي صـنف صـحيحوكالم الصحابة مـا بـه ي   عليه من كالم اهلل جل وعال كالم النيب 

ون إذن قـد خـالفوا األوائـل وملـا خـالفوا صـنفوا نـفيكو  ،عليه سلف هذه األمـةفإهنم ذكروا أشياء خمالفة ملا كان 
فكـــانوا بـــذلك مصـــنفني للكتـــب الباطلـــة ومشـــاهبني  ،تلـــك الكتـــب ونســـبوها إىل الشـــرع نســـبوها إىل اإلســـالم

كـــل مـــن كـــان مـــن أهـــل البـــدع ومـــن أهـــل الضـــالل    ،يعـــين إىل دينـــه ؛لليهـــود ناســـبني ذلـــك إىل اهلل جـــل وعـــال
  .كذلك

فصـنفت الكتـب الـيت فيهـا إبطـال للـدين الـذي  ، وصل األمر إىل وقت الشيخ اإلمام رمحه اهلل تعاىلح 
إلـيهم أن هـذا  وااللتجـاءصنفت الكتـب يف بيـان أن االسـتغاثة بـاألموات  ،جاء به النيب عليه الصالة والسالم



 000 ش ح مال ا لمهلهة ل

ىل اإلسـالم وقـالوا إن نسـب ذلـك إ ،نسب ذلك إىل األدلة ،سب ذلك إىل سلف هذه األمةون   ،أمر مطلوب
صـنفت الكتـب الباطلـة يف البـدع وجعلـت تلـك  ،هذا هو احلق الذي عليه اعتقاد الفرقة الناجيـة كمـا يزعمـون

فمـثال يصــنف بعضــهم يف  ســني بعــض ، منســوبة إىل النــيب  ،املصـنفات منســوبة إىل مــا كــان علبـه الســلف
ه هلله فل لإلهللذ ، هللذنل حاذنل فةذ  أج هذل وأجذ  م»البدع ويستدل عليها بقول النيب عليه الصالة والسالم 

هبـا منسـوبة إىل النـيب  بـااللتزامفيجعـل تلـك البـدع الـيت أحـدثها أو الـيت أمـر  ،«مه زسا لوذل إمذ  زذ ، لمق لمذل
 قائمــا  موهــذا قــد شــاهبوا فيــه اليهــود ألهنــم اســتدلوا باملتشــابه أو كــان هــواه ،هنــا داخلــة يف عمــوم كالمــهأل

الـدليل  ،وأهـل السـنة السـلف الصـاحل جيعلـون الـدليل أوال مث يسـتنبطون منـه. علـى هـواهم الفجعلوا الدليل منـز 
ا طريقـة أهـل األهـواء هـذ مـا يسـاعده أو مـا يـدل عليـهن م اهلـوى مث يبحـث عـأما أن يقدّ  ،أوال مث يستنبط منه

 .الذين صنفوا تلك الكتب الباطلة
يعـــين مـــن  ؛كـــان بعبـــادة األصـــنام دون غيهـــايف مســـائل التوســـل يف بيـــان أن شـــك أهـــل اجلاهليـــة إمنـــا  

صـنفت مصـنفات يف ذلـك يف وقـت الشـيخ وعارضـوا هبـا  ،القبـور وحنـو ذلـك أهـلالصاحلني، مـن املـوتى، مـن 
املســائل الــيت بعــدها بيــان لــبعض  كمــا ســيأ  يف  ،، نســبوها إىل ديــن اإلســالمونســبوها إىل النــيب  ،الــدعوة
 .ما عملوا فروع

وينقـدح يف أذهـاهنم  ،التفكـي وأهـل الفكـر أهـلالقرن كذلك يأ  مجع من   هذايف هذا الزمن أيضا يف
؟ مــا الربهــان ، مــا احلجــة فيمــا قلــتوينســبوهنا إىل الــدين ،وينســبوهنا إىل اهلل جــل وعــال ،أفكــار وآراء وتومهــات

عــامل أو البــد لل ،يقولــون هــذا هــو اإلســالم ،علــى مــا ذكــرت؟ ال حجــة وال برهــان وينســبون ذلــك إىل اإلســالم
أن يـذكر مـا اعتمـد عليـه خاصـة إذا كانـت أفكـار جديـدة  ،للمصنف أنه إذا ذكر رأيا أو فكرا أن يذكر دليلـه

فهـذا والشـك أنـه نـوع مـن تصـنيف الكتـب الباطلـة  ،أما أن يكون رأيا جمـردا وتنسـبه إىل اإلسـالم ،وحنو ذلك
  .ونسبتها إىل اهلل جل وعال

بعضـهم يـتكلم  ،يقـول اهلل جـل جاللـه ،اهلل نبعضها يتكلم مثال عمثل املصنفات يف هذا العصر اليت 
هـذه   ،بعضـها فيـه تعـايل أيضـا هـذا هـو اإلسـالم وحنـو ذلـك ،على احلالل واحلرام يقول هذا حالل وهذا حرام

كلها إذا مل تكن مدللة باألدلة الشرعية من القرآن أو السنة الصحيحة فإهنا تكون من مجلـة تصـنيف الكتـب 
  .اليت شاهبت فيها هذه األمة اليهود والنصارىالباطلة 

قـــدام علـــى تصـــنيف الكتـــب بـــدون إذن هـــذه املســـألة الـــيت ذكرهـــا الشـــيخ رمحـــه اهلل فيهـــا النهـــي عـــن اإل
دلـــة األبـــدون مســـتند مـــن  ،ا كـــان عليـــه أئمـــة الســلف الصـــاحل مـــن الصـــحابة والتـــابعني ومــن بعـــدهمممـــمســتند 

وإذا كـان كـذلك فكـل  ،ألن التصـنيف إمنـا هـو للحاجـة ؛ف الصـاحلالشرعية من الكتـاب والسـنة وأقـوال السـل
  .من صنف على ذلك النحو فقد صنف كتبا باطلة
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ون ديــن النــا  بــأن ال يــدخلوا الكتــب الــيت فيهــا فســاد ظــوهلــذا كــان أئمــة الــدعوة رمحهــم اهلل تعــاىل حيف
ب الـيت كانـت مـن قبـل ال أمـا اآلن فقـد توسـع النـا  حـ  صـارت الكتـ ،عقدي أو فساد فقهي أو حنو ذلك

: فيــه كــل شــيء إال تفســي الفخــر الــرازي الــذي قيــل فيــهن مثــل ممــ ،النــا  يقتنوهنــاتــرى صــارت اآلن موجــودة 
هذا التفسي كان ينهر عنه هبذه البالد ألنه ينسـب إىل  .وفاذة إال أوردها ةمل يدع ال شاذ :وقيل فيه .التفسي

وعنايــة بــل إن بعضــه فيــه تنجــيم  ،وهــو كلــه يف عقائــد املتكلمــني ،ألنــه تفســي هلل جــل وعــال ؛اهلل جــل وعــال
مــى حي، كتــب املبتدعــة علــى اخــتالف أنواعهــا كــان الــرازي كــان يعتــين بــذلك و ذلــك ألنّ النجــوم وحنــ بــأحوال

وإىل اليــوم ممنــوع  ،النــا  مــن ذلــك مــن أن يقتنوهــا وأن تكــون بــني أيــديهم مثــل مــثال كتــاب الفتوحــات املكيــة
  .وذلك حلماية النا  من مثل هذه املبتدعة ،بعض املكتباتوجد يف ولكن أحيانا ي

من أواخـر مـا صـنع يف ذلـك مـا صـدر مـن مساحـة الشـيخ عبـد العزيـز حفظـه اهلل مـن منـع تـداول كتـب 
مل؟ ألهنا من جنس ما ذكره الشيخ رمحه اهلل يف هذه املسألة ألن تصنيف التفسي  أيضا، الصابوين يف التفسي

تصــنيف التفســي هــو نســبة تلــك  ، كتــاب اهلل جــل وعــال هــذا شــعبة مــن شــعب أهــل اجلاهليــةة ذلــك إىلبســنو 
التفاســي الباطلــة إىل كتــاب اهلل جــل وعــال هــو شــعبة مــن شــعب أهــل اجلاهليــة، فــال يكــون يف التفســي الــذي 

أمـا مـا   ،لتناقله بـني النـا  ويسـوغ قراءتـه إال مـا فيـه حـق إال مـا فيـه بعـد مـن طـرق أهـل البـدع والضـاليسوغ 
اء كان فيه ذلـك جيـب أن يبعـد النـا  عنـه وال ميكنـوا منـه ألنـه قـد حيـدث الضـالل يف أصـل االعتقـاد مـن جـرّ 

 ،انــا أن هــذا التفســي هــو موضــحا لكــالم اهلل جــل وعــالظألن املــتكلم يفســر القــرآن فيكــون القــارئ  ؛ذلــك
مستدل بالنسبة فيه فيقـع اخللـط والـبالء  ،بالقرآن فيه (44)يف ذلك التفسي مستدليعين فيعتقد أنه مستدل به 

 وقع ذلك كثيا.
ذل ﴿أنول   زقبة ن مذه لممذق إ  لمذه  مذ  طذل سخول كق مذ  وهي )املسألة اليت تليها  قتذلُم ل نُذذْسِمُه ِلست

نتل  .هذه قاهلا اليهود( .[91]البقرة:﴾أُنِي ت زتةت ذْ
أنوذل   ) ،(  زقبةذ ن)لكن الصـحيح (  زعقة ن( هي مكتوبة هنا )  زقبة ن( الصحيح )قبة نز  )

نتذذل( قــال تعــاىل ،(زقبةذذ ن مذذه لممذذق إ  لمذذه  مذذ  طذذل سخول ذذل أُنذذِي ت زتةت ذْ اليهــود قــالوا يعــين  )قتذذلُم ل نُذذذْسِمُه ِلست
ذذل متعتُوذذلْ ﴿ ق ل ِمست ذذقُّ ُم تذذدِّ ُهذذ ت لْممت ذذل وتاتل تُ  وت نتذذل وتزتْكُسذذُ ونت ِلست ذذل أُنذذِي ت زتةت ذْ اليهــود قــالوا ال  ،[91]البقــرة:﴾نُذذذْسِمُه ِلست

نتذل() ،وكـان ذلـك برهانـا ،كانت هـذه حجـتهم  ،نؤمن إال مبا أنزل علينا ذل أُنذِي ت زتةت ذْ أمـا مـا وراءه فـال  نُذذْسِمُه ِلست
كـان ممـا حيـتج بـه علـيهم أنـه قـد جـاء يف التـوراة وصـف النـيب عليـه الصـالة   ،فلما كان أمـرهم كـذلك ،نؤمن به
لـــذلك ســـيأ  يف املســـألة الـــيت تليهـــا أهنـــم كـــانوا ال يعلمـــون مـــا تقولـــه  ،مهـــذا هـــو الـــذي أنـــزل علـــيه ،والســـالم
يقولون ال نؤمن إال مبا أنزل على طائفتنـا ومـع ذلـك ال يعلمـون  ،يعين أكثرهم ال يعلم ما يف كتبهم ؛طائفتهم

                                                 
 انتهى الوجه األول من الشريط السابع.(44)
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ال مبـا إ فحرفـوا ذلـك الوصـف وقـالوا ال نـؤمن ،وصف وصـفا تامـا يف التـوراة ويف اإلجنيـل النيب فما عندهم, 
  .فلم يؤمنوا بذلك ،ف منوا مبا أنزل عليكم ،موجودة أنزل علينا, صفة النيب 

بشرهم بنـيب يـأ  امسـه  ،م عيسى عليه السالم بالنيب عليه الصالة والسالمهكذلك النصارى بشروا, بشر 
يل والنصـارى رنابا املوجود املطبوع اآلن وهي نسخة نفيسة من اإلجنأمحد وهو منصوص على ذلك يف اجنيل ب  

رانية فينفــون لنســبته إيل النصــويقولــون أنــاجيلهم أربعــة أمــا إجنيــل برنابــا  ،ال يقــرون بنســبة ذلــك اإلجنيــل إلــيهم
تلف وإما غي مقر, إىل آخره وكان قد وجده الشـيخ حممـد رشـيد رضـا يف أحـد خمويقولون هذا فيه ما فيه إما 
مجـــه إىل العربيـــة وطبعـــه فيـــه البشـــارة بـــالنيب عليـــه الصـــالة فرت  ،ة بلغـــة أخـــرى التينيـــةاملكاتـــب يف إيطاليـــا نســـخ

نتل()مل يؤمنوا بذلك مع أهنم يقولون  ،والسالم  .نُذْسِمُه ِلستل أُنِي ت زتةت ذْ
عوام أهل املذاهب الفقهيـة مـثال يقولـون ال نـؤمن  فتجد أنّ  ،كثيةهؤالء شاركهم طوائف من هذه األمة  

هذه األمة خاصة يف العصـور املتـأخرة, فتجـد أن السـائل إذا سـأل مفتيـا وهذا كثر يف  ،إال مبا جاء يف مذهبنا
مل؟  ،يقول أفتين على مذهب الشافعي, أفتين على مذهب اإلمام أمحد, أفتين علـى مـذهب اإلمـام أيب حنيفـة

 ،شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة حيـث يأتيـه مـن يسـأله ذهب. وهـذا  دونـه كثـيا يف فتـاوىقال: ألين على هذا املـ
  .ول أفتنا على مذهب الشافعي, أفتنا على مذهب كذافيق

كـــان يف وقــت الشـــيخ رمحــه اهلل بعـــض املفتــني حيفظـــون كتبــا يف املـــذاهب وألجــل أن هــذا كثـــر يف النــا   
مـذهب أيب  يأ  آخر فيقول أفتين علـى ،فيفتيهم .: أفتنا على املذهب الشافعياألربعة فيأتيهم السائل فيقول

فكــان بعــض املفتــني يف وقــت الشــيخ وقبلــه يفتــون علــى املــذاهب األربعــة ويعــدون أن  حنيفــة فيفتيــه, وهكــذا،
خـرين يقولـون ال نــؤمن بـه, وهـذا الشــك تـؤمن إال بنــا عنـدها أمـا عنــد اآل هـذا مفخـرة, مل؟ ألن كــل طائفـة ال

ينجيـه بـني يـدي ألن الواجب على املفيت أن يكون يف فتواه مفتيا مبا يعتقد أنه احلق, مبا يعتقد أنه  ؛أنه باطل
ح الشــيخ منصــور رمحــه اهلل تعــاىل املصــنف للــروض املربــع وشــر  ؛مثــل مــا ذكــر منصــور البهــو  ،اهلل جــل وعــال

تف  يف مســألة فــأف  فيهــا بفتــوى فقيــل لــه إن هــذه الفتــوى ســاملنتهــى  ولكشــاف القنــاع ولكتــب كثــية فإنــه ا  
 .وأما ما أفتيت بـه فهـذا مـا أعتقـده ،ا فيه املذهبذاك ذكرن :فقال ،خمالفة ملا ذكرته يف كتابك كشاف القناع

هـــذا هـــو  ،وهــذا هـــو الواجـــب، التصـــنيف تبـــني املســـائل بأدلتهـــا علـــى مـــذهب معـــني للتعلـــيم لتصـــوير املســـائل
يعـين مبـا -ال يؤمن مبا أنزل إليه فقـط ويـرتك  ،أما املفيت فإنه يفيت مبا يعلم أنه احلق ،الطريقة العلمية الصحيحة

 .ويرتك البقية بل ينظر وجيتهد يف احلق -يه طائفتهمبا عل ،عنده
يقــول لـك أنــا ال أومـن إال مبــا عليــه  ،باضـي مــثال إذا سـألتهاال ؛أهـل البــدع كـذلك  ــد أن اخلـارجي مــثال

طيـــب أولـــو كــانوا علـــى باطـــل؟ أهـــل البــدع واخلرافـــات ال بـــد أن أســأل علماءنـــا، طيـــب إذا ســـألت  ،مشــاخينا
 .؟ البد أن تتحرى احلقعهم حجة أقوى من حجة اآلخر أم الم علماءك شوف الدليل معهم هل
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أن كل أهل مـذهب إمـا مـذهب فقهـي  ،فأصبحت هذه الظاهرة موجودة يف املسلمني يف أوسع األبواب
فكـانوا مـن جـنس أولئـك الـذين مل  ،أو عقدي يقولون نؤمن مبا عند طائفتنا وال يتحرون احلق ال يبحثون عنـه

 وإمنا قنعوا مبا عندهم. به النيب يتحروا احلق الذي جاء 
واجهــه  ،واجهــه هــؤالء -يعــين ســبب ذكــر هــذه املســألة-يف وقــت إمــام الــدعوة رمحــه اهلل ملــا قــام بالــدعوة 

مـثال مـن -واجهه فقهاء الشافعية مثال رمحهم اهلل تعاىل بأن قالوا إن متأخري الشافعية قالوا كذا وكذا  ،هؤالء
بعـض  -هـى عنهـا والتسـمح يف بعـض البـدع الـيت كـان ينهـى عنهـا وحنـو ذلـكجواز بعض املسـائل الـيت كـان ين

املسائل يقول هو إهنا حرام يقولون نص علماؤنا على الكراهـة وحنـو ذلـك، فعارضـه كـل ذي مـذهب مبـا عليـه 
 بأمرين: مذهب أصحابه فكان رمحه اهلل تعاىل يناقش كالا 

كالم الشافعية مثال من كالم احلنفيـة، مـن كـالم   أن من -كما سيأ -: أنه يذكر ما عليه طائفته ال  
ال يعلمون مبا يقوله أهـل  ،لكنهم ال يعلمون مبا كانت عليه طائفتهم ،املالكية، ما هو فيه بيان احلق للمسألة

 مذهبهم.
رض كــالم أهـل العلــم األدلــة افـإذا عــ ،أن يبــني املقصــود مـن كــالم العلمـاء إمنــا هــو إفهـام األدلــة: الثراني

  .يسوغ أن نأخذ بكالمهم ونرتك األدلة الواضحة فإنه ال
يعـين أهنـم ال يقبلـون – لمخلهللعل ولمعب ون أنول مذ  ذمذكوهلذا ذكر الشيخ يف املسألة اليت بعدها قال )

هذا الذي حصل فرد عليه طوائـف ممـن  (،  زعةس ن لسل ىق م  لمطل سل -من احلق إال ما كان عليه طائفتهم
ا عليــه أقـوال أهــل مـذهبهم، وهلــذا اعتـىن علمــاء الـدعوة رمحهــم اهلل تعـاىل يف كتــبهم العلمـاء وهـم ال يعلمــون مـ

مـن بنقـل كـالم أهـل العلـم يف مسـائل التوحيـد ألن املتـأخرين مـثال  ،بنقل مـذاهب العلمـاء يف مسـائل التوحيـد
علمـاء املتـأخرين  ،مالفقهاء األئمة الشافعية أو احلنفية أو املالكية أو حنـوهم كـانوا يقبلـون كـالم علمـاء عصـره

فكان أئمة الدعوة رمحهم اهلل واملشـايخ  ؟ن من أهل املذهب، ملا ال يقبلون كالمهمو ماء األولللكن الع ،منهم
ومثــل كـــالم  ،ومثـــل كــالم ابـــن حجــر العســـقالين ،ينقلــون هلــم كـــالم املتقــدمني مثـــل كــالم ابـــن حجــر اهليثمــي

وكـالم أصـحابه  ،ثال ينقلون كـالم اإلمـام مالـك يف املدونـةم ،وهؤالء كلهم شافعية ،مثل كالم الذهيب ،النووي
وهلـذا  ،املالكية هو كـذا أن مذهب والقرطيب وأمثاهلم يف بعض مسائل التوحيد ليبني ،مثل الطرطوشي وحنوهم

مبثــل مــا قالــه مل؟ لبيــان أن أولئــك قــالوا  ، ــد أن كتــب علمــاء هــذه الــدعوة مشــحونة بالنقــل عــن كتــب أولئــك
وهــذا مــن  ،وإمنــا عقلــوا وقبلــوا مــا عليــه متــأخروهم ،هلل لكــن هــؤالء مل يطــالعوا أو خفــي علــيهمالشــيخ رمحــه ا

ألنه قد يـأ  بعضـهم وينقـل نقـوال عـن بعـض أئمـة أهـل  ؛املسائل املهمة اليت ينبغي لطالب العلم أن يعتين هبا
دع بكـــالم بعـــض يضـــاد مســـائل العقيـــدة الصـــحيحة والتوحيـــد والنهـــي عـــن البـــمـــثال يـــأ  بعضـــهم  ،املـــذهب
طالب العلم أول ما يسمع هبـذا  ،بكالم بعض احلنفية، بكالم بعض احلنابلة ،بكالم بعض املالكية ،الشافعية

 ،يــذهب ويبحــث يف كتــب القــوم يف كتــب احلنابلــة يف كتــب الشــافعية يف كتــب املالكيــة إىل آخــره االحتجــاج
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وإذا كان ن أهل طائفته من مل يقل هبذا القول ح  يثبت هلذا الذي احتج بكالم أهل طائفته أن م ،املتقدمة
هـــذا  ،احلجـــة يف كـــالم الســـلف ؟فـــإذن احلجـــة فـــيمن االخـــتالفأهـــل الطائفـــة املخصوصـــة هـــذه قـــد وقعـــوا يف 

  .تج به أينما ذهبت كن منه على ذكر وبينةبرهان ضروري حي  
شــفاء الفــؤاذ ”مســاه  إذا نقـل لــك ناقــل مثــل مــا صـنف مــثال حممــد علــوي املــالكي يف كتابـه األخــي الــذي

نقل نقول عن بعض أهل العلم يف  ويز بعض األشياء اليت هي من قبيل البدع، إذا حبـث  “بزيارة خي العباد
الباحث وجد أنه كـتم نقـوال كثـية يف النهـي عـن هـذه األمـور فهـو نقـل عـن بعـض أهـل العلـم يف  سـني هـذه 

الشافعية نقل عنهم عندهم قول ثاين بينه  ،يف هذه املسألةوكتم نقوال كثية، فيها بيان الصواب واحلق  ،البدع
 .احلنفية كذلك ،احلنابلة كذلك، املالكية كذلك ،حمققوهم بينه كبار علمائهم

قبـــول هبـــذا أوال  ،فقـــل أوال قبـــولن  ،فـــإذن إذا أورد عليـــك مـــورد وقـــال أنـــا ال أقبـــل إال بكـــالم أهـــل مـــذهيب
وكل مـذهب وكـل أتبـاع  ،ألن احلق واضح ؛عني ما يرد به عليهمالكالم وستجد من كالم أئمة أهل مذهبه امل

العلــم كثــي ممــن يقولــون يف املســائل مبــا تــدل عليــه الــدالئل مــن الكتــاب والســنة وكــالم  أهــلإمــام عنــدهم مــن 
  .األئمة أئمة السلف هذا أوال

مـــا دل عليـــه أم الواجـــب أن تبحـــث في ،الثـــاين تناقشـــه هـــل الواجـــب أن ال تقبـــل إال مـــا قالتـــه طائفتـــك
ن ا  بـه وهـو الكتـاب والسـنة ونفهـم الكتـاب والسـنة  ،الكتاب والسـنة، اجلـواب: الواجـب أن نبحـث فيمـا تـ ع ب ـد 

ألهنـم ختصصـوا وبـذلوا أعمـارهم لـيلهم  ؛ألن العلماء إمنا هم واسطة لفهـم الكتـاب والسـنة ؛بإفهام العلماء لنا
، إمنــا هــي تبعيــة فوظيفــة أهــل العلــم ليســت اســتقاللية ،وهنــارهم وجهــدهم يف فهــم األدلــة مــن الكتــاب والســنة

  .وهذا الذي فعله الشيخ رمحه اهلل تعاىل مع خمالفيه وأمر مرات يانعة ،بإفهام األدلة من الكتاب والسنة
ال يعلمــون مبــا تقولــه الطائفــة كمــا نبــه اهلل عليــه مــع ذلــك إذن هــذه املســألة التاســعة والعشــرون هــي أهنــم 

كــانوا   ألن اليهــود متصــلة مبــا قبلهــا [.91]البقــرة:﴾ىذتْقخُذةُذذ نت أتْنِب تذذل ت لمةاذذِ  ِمذذْه قذتْبذذُا ِإْن ُكنذذُخْل ُمذذْسِمِن هت فتِةذذلت ﴿بقولــه 
  .حيتجون بشيء وهو ال يعلمون مبا عندهم

مـذهبهم  أهـلكذلك من ورثهـم يف هـذه األمـة وشـاهبهم حيتجـون مبـا عليـه الطائفـة وهـم جيهلـون أن مـن 
 .قوالمن خبالف تلك األ

وهذذل مذذه لشــيخ رمحــه اهلل )( قــال المر نذذ نهــي املســألة العجيبــة )املســألة األخــية الــيت اخــتم هبــا الكــالم 
ولاىكب ل مل نوذ  ل  زنذ  مذه ل فخذ لق صذلا كذا  لل جخسل ت ل  أنول مسل ى ك ل وص ل ل  زهل   آزل

 (.حيو لسل مدزول ف ح ه
أمـر اهلل جـل وعـال كـل أتبـاع رسـول  ،يبـدأ التفـرق بعـد ذلـكمث  ،كانت واحـدة  اجلماعة مجاعة أي رسول  

وتمتذذل ىذتستذذ اقت لماذذِهزهت ﴿أمــا يف اليهــود فظــاهر والنصــارى فظــاهر كمــا قــال جــل وعــال  ،بــأن جيتمعــوا علــى رســوهلم
وتمتذل ىذتست اقُذ ل ِإ ا ﴿خـرى قـال جـل وعـال يف اآليـة األ ،[4]البينـة:﴾ُأوُى ل لْمِكختلوت ِإ ا ِمْه لذتْعِد متل جتل تىْذُوْل لْمبذت ذِّنتلُ 
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ذنذتُولْ  ذل تُهْل لْمِعْةذُل لذتْغ  ذل لذت ذْ ِإنا لماذِهزهت لْهخذتةتُسذ ل ِفذل لْمِكختذلِو ﴿وقـال جـل وعـال [، 14]الشـورى:﴾ِمْه لذتْعذِد متذل جت وت
ذذل تىْذُوْل وتمتذذل لْهخذتةتذذفت ِف ذذِ  ِإ ا لماذذِهزهت ُأوىُذذ ُ  ِمذذ﴿وقــال جــل وعــال [ 106]البقــرة:﴾متِسذذل ِشذذقتلقو لتِع ذذدو  ْه لذتْعذذِد متذذل جت

وت ت ىتُك نُ ل كتلماِهزهت ىذتست اُق ل وتلْهخذتةتُس ل ِمْه لذتْعِد متل جتل تُهْل لْمبذت ذِّنتذلُت ﴿، وقال جل وعال [211]البقرة:﴾لْمبذت ذِّنتلتُ 
 ،باالجتمـاعاد وغـي ذلـك مـن اآليـات واهلل جـل وعـال أمـر العبـ[، 175]آل عمـران:﴾وتُأْومتِاكت متُوْل زتهتلو  زتِ ذ ل  

الرسول الـذي أرسـل إليـه فإنـه يهديـه من ثه فكل من أخذ بالعلم الذي ورِ واالجتماع يكون على أسا  العلم 
  .والتفرق االختالفوترك  االجتماعذلك العلم إىل 

كمــا شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة   ،دائمــا تــرحم بــه األمــة واالجتمــاعهــذه املســألة مهمــة للغايــة ألن اجلماعــة 
تــــه وتوفيقــــه ر فغمو هــــو رضــــا اهلل جــــل وعــــال ونصــــره وتأييــــده  واالجتمــــاعنتيجــــة اجلماعــــة   تعــــاىل أنّ رمحــــه اهلل

هـذا  ،غضب اهلل ومقته وضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنته وسخطه واالختالفونتيجة الفرقة  ،للمجتمعني
  .نتيجة اجلماعة ونتيجة الفرقة

قـال جـل وعـال يف  ،ذا ظـاهر يف األمـم مـن قبـلكل رسول كانت مجاعته األوىل جمتمعة مث بدأ التفرق وه
ْزِوْل فت ُِحذذ نت ﴿بيـان حــال األمــم الســابقة  ذذل متذذدت م تركــوا االجتمــاع الــذي أمــروا بــه هنــمل؟ أل، (45)﴾ُكذذاُّ ِحذذْيوو ِلست

هـو مـا  ؟األوىلما سـبب ذلـك التفـرق و االخـتالف الـذي حـدث بعـد اجلماعـة  ،واالختالفوأخذوا بالتفرق 
لوت ت وتلْمبذتْغضتذذل ت ِإمتذذ  زذتذذْ ِ، ﴿بــه قــال أخــرب اهلل جــل وعــال  ذذنذتُوْل لْمعتذذدت ذذُ ول لِذذِ  فتأتْ  تزْذنتذذل لذت ذْ ذذل ذُكِّ فذتنتُاذذ ل حت ًّذذل ِمسا

ذذل تُهْل لْمِعْةذذُل لذتْغ  ذذل ﴿وقــال جــل وعــال يف اآليــة األخــرى  ،[14]املائــدة:﴾لْمِق تلمتذذلِ  وتمتذذل ىذتست اقُذذ ل ِإ ا ِمذذْه لذتْعذذِد متذذل جت
نذتُولْ   .[14:]الشورى﴾لذت ذْ
 :اثنانقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل وغيه إن سبب الفرقة  

 : هو ترك العلم وترك حظ ما أمر العباد به.ل  ا
 : هو البغي.يالثان

يعـين تركـت حظـا ممـا ذكـرت بـه حصـل التفـرق والبعـد عـن  ،إذا ترك طائفة العلم الذي أمرت بـه ونسـيت
 اجلماعة األوىل.

ن مــن طائفــة مــن هــذه الطائفــة املفرتقــة املخالفــة عــن اجلماعــة األوىل الثــاين أن يكــون هنــاك بغــي وعــدوا
 اجملتمعة على احلق واهلدى.

ر به العباد والثاين ك  بعد ذلك إذا حصل هذان األمران وهذان السببان وهو ترك العلم ونسيان حظ ما ذ  
كما أخرب اهلل جل وعـال واالختالف كان  وإذا حصل التفرق  ،هو البغي بني العباد حيصل التفرق واالختالف

لوت ت وتلْمبذتْغضتذذذل ت بقولـــه ) ذذذنذتُوْل لْمعتذذذدت وهـــذا كمـــا قـــال  ،العـــداوة والبغضـــاء واالخـــتالفالتفـــرق  نتيجـــة( فتأتْ  تزْذنتذذذل لذت ذْ
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وصذ ل ل  لل جخسذل  ولاىكبذ ل مذل نوذ  ل  وهل مه زهل   آزذلت ل  أنوذل مسذل ى كذ ل الشيخ رمحه اهلل: 
  .زول ف ح هدحيو لسل م صلا كا ،ل فخ لقزن  مه 

فإذن فرح كل حزب مبا لديه نعمـة أو عـذاب هـو عـذاب ألهنـم مل جيعلهـم اهلل جـل وعـال فـرحني مبـا هـم 
  االفرتاق.وارتكبوا ما هنى اهلل عنه من  باالجتماععليه إال ملا خالفوا وصية اهلل جل وعال 

ممــن خــالفوا وتركــوا اجلماعــة األوىل  فهــذه عقوبــة، إذا وجــدت الفــرق والطوائــف كــل فرقــة فرحــة مبــا عنــدها
  واالختالف.وأخذوا بالتفرق  باالجتماعمن العذاب الذي عذبوا به ألهنم تركوا وصية اهلل تعلم أن هذا 

وأخــذوا  باالجتمــاع،هــذا حاصــل يف هــذه األمــة مــن أول مــا ظهــرت اخلــوارج وهــم ملــا خــالفوا وصــية اهلل 
صـاروا فـرحني مبـا عنـدهم حـ   ،ه وتركوا العلم الذي أنـزل علـيهمبالتفرق واالختالف ونسول حظا مما ذكروا ب

مل؟  ،يعين أشجع النـا  يف وقتـه وأقـواهم مدافعـة عمـا هـو عليـه مـن الباطـل ؛إن اخلارجي يكون أشجع النا 
وذلـك ألهنـم فرحـون مبـا هـم عليـه وأصـل ضـالهلم   ،خالفوا الصحابة وقـاتلوا الصـحابة ،ألنه فرح به أشد الفرح

ذل أتنذيت ت لمةاذُ  فتُأْومتاِذكت ﴿القرآن يعين األخذ بظاهر قوله تعاىل  معلوم مسألة  كيكما هو م وتمتْه متْل زتْمُكْل ِلست
ذذلِفُ ونت  بــ رائهم فصــاروا فكفــروا الصــحابة وتركــوا العلــم الــذي كــان عنــد الصــحابة واعتــزوا  [44]املائــدة﴾ُهذذْل لْمكت

 فرحني مبا عندهم.
ان هلا رأي مث بعد ذلك صارت فرحة مبا عنـدها ألهنـا تركـت مـا أمـر اهلل كذلك املرجئة أول ما ظهرت ك  

  .وأخذت بالقول الذي ليس عليه اجلماعة األوىل ،به من االجتماع
وهـذه ذكرهـا الشـيخ رمحــه اهلل يف أول  ،باالجتمـاعوهلـذا مـن أراد النجـاة فإمنـا السـبيل باألخــذ بوصـية اهلل 

 ،أن يكـون املـرء فرحـا مبـا هـو عليـه مـن الباطـل االفـرتاقوهنـا يريـد أن عقوبـة  ،الكالم يف املسألة الثانية والثالثـة
 ،فأول ما خيـالف يكـون عنـده تـردد ويكـون عنـده نـوع مـن عـدم الثبـات مـا هـو عليـه هذا من عقوبة االفرتاق،

فـرق فيعاقبـه اهلل جـل وعـال بفرحـه مبـا عليـه حـ  يكـون مـن أهـل الت ،ح  يسـتمرئ املخالفـة ويسـتمرئ التفـرق
 والعياذ باهلل. واالختالف

ألهنا عقوبة ال يشعر هبـا  ؛ة كما ذكر الشيخ رمحه اهلل أهنا من عجائب آيات اهللألعلى العموم هذه املس
 إال املتيقنون.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد. ،اسأل اهلل جل وعال أن يبصرين باحلق واهلدى
 أعّد هذه املادة: سامل اجلزائري. 


